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Просечната нето-плата, 
според последните податоци 
на Државниот завод за 
статистика, е 22.334 денари. 
Во однос на податоците 
од пред 5 години таа е 
зголемена за 1.105 денари, 
но според податоците од 
Минималната синдикална 
кошница во овој период 
трошоците за живот се 
зголемиле за 3.126 денари.

ИМАМЕ ПРАВО ДА ЖИВЕЕМЕ,  
А НЕ САМО ДА ПРЕЖИВЕЕМЕ!

Секој петти 
граѓанин се 
задушува во 
канџите на 
сиромаштијата

Што згре-
шивме ние  
за децата да 
ни живеат  
во гасни  
комори?

ТЕТОВСКИ ЈАДОВИ  
СО ЗАГАДУВАЊЕТО
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Шведска топло нè прими 
сосе болното дете

ДА НÈ ОГРЕЕ СОНЦЕТО  
НА СЛОБОДАТА!
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ПОТРЕСНА ИСПОВЕД НА ИСЕЛЕНО СЕМЕЈСТВО
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Кога 
политиката 
сее неправда, 
економијата 
жнее беда
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Повеќе од 450.000 граѓани, 
или секој петти жител во 
Македонија живее под 

прагот на сиромаштијата, пока-
жуваат податоците од Државниот 
завод за статистика. Од нив, дури 
29 проценти, односно повеќе од 
130.000 се деца на возраст под 14 
години. 

Анализирано по типови до-
маќинства, стапката на сиро-
маштија на домаќинства соста-
вени од двајца возрасни со две 
издржувани деца во 2014 година е 
25 проценти, а кај оние домаќин-
ства со три издржувани деца, си-
ромаштијата е 51 процент.

Ова е поразителната слика за 
животот во Македонија, изразена 
низ бројки, а која ги засега како 
оние што не работат, така и оние 
што работат, а кои сепак не успе-
ваат, и покрај полното осумчасов-
но работно време, да си обезбедат 

егзистенција.
Просечната нето-плата во Ма-

кедонија, според последните 
податоци на Државниот завод за 
статистика, е 22.334 денари и во 
однос на податоците од пред пет 
години таа е зголемена за 1.105 де-
нари, односно за нешто помалку 
од 5 проценти. Но, овој тренд на 
пораст на платите ни од далеку не 
го следи порастот на трошоците 
на живот, иако во последно време 
имаме сосема ниска инфлација, 
па дури и дефлација. Ова го пот-
врдуваат податоците за куповна-
та моќ на платата.

Имено, Сојузот на синдикати 
на Македонија пресметува колку 
пари се неопходни за да прежи-
вее едно четиричлено семејство, 
кое живее во сопствен стан од 50 
квадратни метри, не поседува ав-
томобил и користи евтини сред-
ства за хигиена. Во декември 2010 

година, оваа таканаречена мини-
мална синдикалнa кошничка те-
жела 29.199 денари, а во февруари 
2016 (до кога постојат податоци) 
таа изнесувала 32.325 денари, или 
трошоците се зголемиле за 3.126 
денари. Значи, потрошувачката 
кошничка се зголемила за над 11 
проценти, а платите за овој пери-
од се зголемиле за помалку од 5 
проценти. 

Од друга страна, пак, е армијата 
луѓе што воопшто не земаат плата. 
Според податоците од Агенцијата 
за вработување, во Македонија 
како невработени се пријавиле 
199.946. Но оваа бројка не е конеч-
на. Многумина од невработените 
воопшто и не се пријавуваат во 
Агенцијата за вработување, затоа 
што сметаат дека таа нема да им 
најде работа. Од пред неколку 
години, за да се добие здравстве-
но осигурување за невработено 
лице, тоа не мора да се пријави во 
Агенцијата, односно доволно е да 
се евидентира во Фондот за здрав-
ствено осигурување. 

Економските аналитичари сме-
таат дека во последниве години 
работодавачите присвојуваат сè 
поголем дел за себе, а сè помал-
ку им плаќаат на вработените, со 
што се зголемува и нееднаквоста.

Економскиот истражувач Бра-      

Кога платата 
не те вади  
од калта
Во Македонија во сиромаш
тија живеат не само тие што 
немаат работа, туку и голем 
дел од вработените. Денес со 
просечна плата може да се 
купи помалку отколку пред 
пет години. Трошоците на 
живот се зголемуваат повеќе 
од платите. Синдикалната 
кошничка, која и самата е 
сим  болична, се зголемува за 
една стапка (11 отсто), а про
сечните плати растат со многу 
помала стапка (6 отсто). 

Бројките се безмилосни, 
тие покажуваат дека чети
ричлено семејство со една 
просечна плата (околу 22.000 
денари) не може да ги покрие 
ниту најосновните месечни 
трошоците за храна и дому
вање (околу 32.000 денари). 
Минималната плата, која е 
од 9 до 10 илјади денари, ни 
оддалеку. 

Комотно живеат само 
бизниселитата, политич
ката „каста“ и многу тенок 
слој високоплатени струки. 
Огромното мнозинство само 
„вегетира“ од први до први, 
без можност да си дозволи 
квалитетно образование, 
здравство, култура... Обе
збедувањето стан или куќа е 
вистински животен подвиг. 

Тоа мора да се смени, на 
трудот мора да му се врати 
реалната вредност, а чесниот 
работлив човек да може при
стојно да живее од својата 
заработка. Минималната 
плата мора да овозможува 
покривање на минималните 
трошоци на живот. 

Просечната нето-плата, според последните податоци на Државниот 
завод за статистика, е 22.334 денари. Во однос на податоците од пред 
5 години таа е зголемена за 1.105 денари, но според податоците од 
Минималната синдикална кошница во овој период трошоците за живот 
се зголемиле за 3.126 денари. Но, колку луѓе воопшто земаат просечна 
плата?! Што прават оние 60.000 со минимална плата?

ВО МАКЕДОНИЈА РАБОТАТА И ПЛАТАТА НЕ ГАРАНТИРААТ ПРИСТОЕН ЖИВОТ

Секој петти граѓанин се задушува 
во канџите на сиромаштијата 

ДА ЖИВЕЕМЕ, 
А НЕ САМО ДА 
ПРЕЖИВЕЕМЕ!

2

ни мир Јовановиќ дошол до 
бројките дека во периодот меѓу 
2010 и 2013 година платите во 
градежништвото пораснале за 
15 проценти, а профитите на соп-
ствениците на капиталот за 54 
проценти. Во индустријата, пак, 
платите пораснале за 3 проценти, 
а профитите за 83 проценти!

Сè уште меѓу најнискoплатени-
те се вбројуваат текстилните ра-
ботници. Таму минималната пла-
та е пониска отколку во другите 
дејности и изнесува 9.000 денари. 

- Притиснати сме до ѕид, нема-
ме избор и мораме да работиме 
за многу мали плати. Цел ден се-
диме на машина и на крајот дома 
носиме пари колку да се платат 
сметките. И сопругот работи, ама 
и тој нема среќа да има некое по-
убаво работно место. Со неговата 
плата одвај се прехрануваме. Де-
цата одат на училиште, но ние не 
можеме да им пружиме добри ус-
лови. Во денешно време имa мно-
гу разлики и меѓу децата па оние 
што имаат уште од мали нозе им 
создаваат комплекси на оние што 
незаслужено не можат да добијат 
квалитетен живот. Велам неза-
служено, затоа што ние, и двајца-
та родители, вредно работиме, а 

Бараме 
повисоки 
плати и 
социјална 
помош, А 
пониски 
сметки 
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Европско истражување

Никола Велковски, кој е сопственик на проектантска фирма и дол-
го време беше на чело на Здружението за градежништво, вели дека за 
одредени работни места во градежништвото има простор за поголеми 
плати, но дека постои сериозен проблем со недоволната квалификува-
ност на работниците.

- Поголеми плати се даваат кога продуктивноста и производството 
на фирмите се поповолни. Платите на општите работници се ниски, 
иако станува збор за неквалификувана работна сила. Од друга страна, 
квалификуваните работници имаат подобри плати, но постои серио-
зен недостиг на квалификувана работна сила. Имаме квалификувани 
мајстори за сува градба, ама немаме за класична градба. Оние што не 
се квалификувани, често работат како квалификувани, значи земаат 
дури и подобра плата во однос на квалификациите. Исто така, де-
валвиран е и трудот на проектантите. Има многу мали проектантски 
канцеларии и конкурирајќи си меѓу себе, многу ја намалија цената на 
трудот на овие високообразовани кадри - вели Велковски.

Минималната плата во Маке
донија треба да се зголеми

Се вработила, но не успева  
да ги издржува децата

Во 2014 година Здружението 
на европски организации за 
подобрување на работничките 
права „Кампања за чиста обле-
ка“ објави обемен извештај, спо-
ред кој земјите од Источна и од 
Југоисточна Европа, меѓу нив и 
Македонија, произведуваат об-
лека на прочуени брендови во 
услови што наликуваат на оние 
во Азија, па дури и полоши.

Констатирано е дека дури и 
онаму каде што се исплаќа ми-
нималната плата, таа не е ни од 
далеку доволна за живот. 

„Овој јаз во земјите со ниски 
примања во Европа дури из-

гледа поголем од оној во Азија. 
Законски одредената минимал-
на плата во Бугарија, во Маке-
донија и во Романија во 2013 
година сѐ уште е под нивото на 
кинеската“, пишуваат авторите 
на студијата. 

Со оглед на ваквата состојба, 
„Кампања за чиста облека“ од 
владите и од компаниите по-
бара промена на курсот. Таа 
препорача државите спомнати 
во студијата своите законски 
одредени минимални плати 
да ги зголемат најмалку на 60 
проценти од просечната плата 
на национално ниво. 

Во реалноста, колку и да 
се шминка грдото лице на 
беспарицата и на социјалната 
незгриженост, секојдневно се 
објавуваат случаи на болни, 
заборавени, на семејства без 
струја и вода...

Една животна драма, објаве-
на на национална телевизија, 
ги „запали“ социјалните мрежи 
и покажа што за многумина 
значи да си вработен во Маке-
донија. Според сведочењето на 
една млада жена што била без 
работа кога се развела, поради 
тоа што не гледала излез, таа ги 

оставила своите четири ќерки 
кај таткото, а малиот син, кој 
имал само 4 месеци, го дала 
во дом. Набргу ѝ се „насмеала“ 
среќата, ја вработиле преку фа-
мозниот оглас на „Македонски 
шуми“ и ја распределиле во 
градинка. Си ги земала ќерки-
те, а и малото синче од домот 
за деца. 

Но, среќата кратко траела. 
Набргу сфатила дека со плата 
од околу 10.000 денари не може 
да плаќа кирија и да купи храна 
и повторно останала на улица, 
со 5 деца околу себе.

ДА ЖИВЕЕМЕ, А НЕ САМО ДА ПРЕЖИВЕЕМЕ!

минимално заработуваме - вели 
шивачка од Штип. 

Ангел Димитров, претседател 
на Организацијата на работодава-
чи на Македонија и сопственик 
на компанијата „Мода“, вели дека 
платите на текстилците во светот 
се зголемуваат и дека тој тренд 
мора да го следи и Македонија.

- Веќе подолго време цената на 
трудот кај текстилците во Маке-
донија е непроменета и изнесува 
7 до 8 евроценти за минута. За да 
се зголеми цената, треба да се по-
стигне поголема продуктивност, 
а тоа, пак, ќе се постигне со набав-
ка на посовремени машини. Во 
однос на современите можности, 
во светот тие веќе се многу на-
преднати, а кај нас многу работи 
сè уште се вршат мануелно. Тие 
што нема да ја направат модер-
низацијата, се осудени на пропаст. 
Платите ќе се зголемуваат и тие 
мора да го следат тој тренд. Сека-
ко, тоа ќе значи и повисока цена 
на крајниот производ. Но, иако 
зборуваме дека нема инфлација, 
ако се следи состојбата во однос 
на периодот од пред 20 години, на 
пример, цените се многу проме-
нети - вели Димитров.

Во текстилната индустрија, 
Македонија е на исто ценовно 
рамниште како и Кина. Иста е 
цената на производна минута и 
во Бугарија, нешто е пониска во 
Албанија, а во Бангладеш и во Ви-
етнам е многу пониска. 

За годинава, законски утврде-
ната минимална плата, освен за 
текстилната и за кожарската ин-
дустрија, е 10.080 денари. Кога се 
воведуваше минималната плата, 
според процените, во оваа катего-
рија влегуваа 60.000 работници.

Воведувањето на минималната 
плата се сметаше за историски 
придонес во подобрувањето на 
состојбата на работниците, затоа 
што нема да има експлоатација 
за плата од 5-6.000 денари. Мини-
малната плата се воведе во 2014 
година и тогаш таа изнесуваше 
8.800 денари, а пониска беше во 
текстилната и во кожарската ин-
дустрија, која на сегашното ниво 

на утврдена минимална плата од 
10.080 денари треба да стигне во 
2018 година.

Покрај многубројните пофалби 
за постигнатиот договор околу 
минималната плата, во јавноста 
излегоа и критики дека тоа е „меч-
кина услуга“ и дека ја симнува 
цената на трудот. За минимална-
та плата цврсто „се врзаа“ компа-
ниите што доаѓаат од странство, 
а се забележа и тренд на масовно 
огласување на работните места со 
минимална плата.

Во Македонија, кога се воведе 

минимална плата, таа се утврди 
на ниво од 39,6 проценти од про-
сечната плата за претходната го-
дина.

Според синдикалната потрошу-
вачка кошничка, пак, трошоците 
за исхрана и пијалаци во февруа-
ри биле 13.400 денари, а трошоци-
те за домување изнесувале 10.437 
денари, односно за да се покријат 
само овие основни трошоци во 
семејството, потребни се 23.837 
денари, односно за нив не се до-
волни ни две минимални плати 
во семејството.  

Трудот во градежништвото 
девалвиран и неквалификуван



октомври 2016 | www.nieodlucuvame.mk4

Ниските минимални плати 
со години се адут на Вла-
дата за привлекување на 

странските инвеститори. Но, како 
најзапаметена и најгруба покана 
за евтината работна сила, веројат-
но останува презентацијата што на 
крајот од 2013 година ја одржа ви-
цепремиерот Џери Наумоф, кога 
пред кинеските компании во Ско-
пје, преку графикон, ги прикажа 
платите во регионот и порача дека 
поевтина работна сила од онаа во 
Македонија, не се наоѓа! Според 
прикажаната табела, со бруто-пла-
та од 474 американски долари, ма-
кедонските граѓани се наоѓаат на 
дното меѓу европските земји. На 
табелата можеше да се види дека 

Повисоки плати нема да имаме 
додека ги каниме инвеститорите 
само со: Дојдете, најевтини сме!

платата во Србија, на пример, е 675 
долари, а во Турција дури 1.542 до-
лари.

Како резултат на „заложбите“ на 
Владата, странските компании во 
Македонија даваат пониски плати 
од просечните. Неодамна Советот 
на странски инвеститори обелоде-
ни дека вработените во десетината 
компании во индустриските зони 
во земјава, земаат просечна месеч-
на плата од 260 евра, односно стоти-
на евра помалку од македонскиот 
просек.

Но ниските плати не се единстве-
ниот проблем кај странските инве-
ститори. Вработените се изложени 
и на големи притисоци, кревање 
норми и закани за да го зачуваат 

работното место.
Под закрилата на Фондацијата 

„Роза Луксембург“ во Македонија е 
направено истражување: „Условите 
за работа во германската трансна-
ционална компанија ‘Дрекселма-
ер’ во Кавадарци - Македонија како 
гледиште при посета за мапирање 
на можностите за синдикално ор-
ганизирање“.

- Работниците се преплашени 
и тешко зборуваат за условите за 
работа. Оние со кои разговаравме, 
со половина уста кажаа дека се 
членови на ВМРО-ДПМНЕ. Во дого-
ворот им пишувало дека ќе земаат 
плата од 200 евра, ама се пријавени 
на минимална плата. За да добијат 
К-15, принудени се да одработат 16 
последователни саботи. Ако зами-
нат на годишен одмор во време 
кога по распоред треба да бидат 
трета смена, им се намалува плата-
та за 700 до 900 денари - вели Соња 
Стојадиновиќ, една од авторките на 
истражувањето.

Како резултат на „заложбите“ на Владата, странските 
компании во Македонија даваат пониски плати од 
просечните - околу 260 евра, стотина евра помалку од 
македонскиот просек.

ДА ЖИВЕЕМЕ, А НЕ САМО ДА ПРЕЖИВЕЕМЕ!

Буџетот наш насушен

Купишта пари за  
чоколади и камати!

Владејачкото мнозинство, 
на последната седница, 
непосредно пред да се 

распушти Собранието, го из-
гласа Буџетот за 2017 година. 
Опозицијата остана воздржана, 
односно не го даде својот глас 
за Буџетот во кој, како што 
повеќепати потенцираше, не 
верува, ниту од аспект на пол-
нењето ниту, пак, од страна на 
трошењето. СДСМ и коалици-
ските партнери решија на по-
следната седница да одмолчат, 
но ветија дека ако дојдат на 
власт, народот ќе има еден со-
сема поинаков буџет - разумен, 
развоен и буџет што нема непо-
требно да ја задолжува оваа и 
наредните генерации.

Сепак, факт е дека овој буџет 
како документ е донесен и 
дека не може да се поништи. 
Ако по изборите продолжат да 
владеат ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, 
тие во својата агенда ќе имаат 
зацртано наредната година да 
потрошат 3,3 милијарди евра, 
да го задолжат народот со уште 
300 милиони евра, да емиту-
ваат нова еврообврзница, да 
ги платат новите вработувања 
што предизборно се делат, а 
што може да се види од секојд-
невните огласи во јавната и во 
државната администрација, и 
да потрошат многу пари под 
ставката „стоки и услуги“ без да 
дадат детален отчет за тоа. 

Од расходите од 3,3 милијар-
ди евра, дури 2,9 милијарди 
евра се наменети за плати, 
пензии, здравство, социјални 
трансфери и за тековни стоки и 
услуги. Притоа, за здравството 
се наменети 429 милиони евра, 
за плати 435 милиони евра, за 
пензии 832 милиони евра. Само 
за камати за достасани долгови 
мора да се издвојат 133,5 ми-
лиони евра! За стоки и услуги, 
ставка што редовно е критику-
вана од опозицијата, износот 
е околу 319 милиони еврa. За 
капитални проекти, пак, се на-
менети 438 милиони евра, но 

практиката покажува дека на 
крајот од годината, кога се су-
мираат резултатите, токму оваа 
ставка најмалку се реализира. 
А од овие пари треба да се под-
новат или да се направат нови 
патишта, водоводи, училишта, 
градинки....

Ако победи, пак, коалицијата 
предводена од СДСМ, таа нема 
да може да го прогласи веќе до-
несениот буџет за неважечки, 
но затоа ќе може да направи 
Измени и дополнувања на веќе 
донесениот буџет.

Практично, Измените и до-
полнувањата на овој буџет ќе 
значат нов буџет за 2017 годи-
на - изјави Кире Наумов, заме-
ник-министер за финансии од 
редовите на СДСМ.

Опозицијата досега не успе-
ваше да влијае врз креирањето 
на државната каса. Речиси сите 
предложувани амандмани, 
по правило беа одбивани. На 
амандманските расправи речи-
си без исклучок се повторуваше 
реченицата: „Амандманот не се 

прифаќа“. Но, она од кое не мо-
жеше да избега владејачкото 
мнозинство беа долгите диску-
сии од страна на опозицијата, 
во кои беа разоткриени многу 
ставки од Буџетот што не беа во 
функција на развојот.

Голем дел од економските 
аналитичари сметаат дека со 
овој буџет нема да се обезбеди 
развој, а она што, според нив, 
особено загрижува, е што тој се 
носи непосредно пред избори. 
Kако и обично, предничат глав-
ните клиентелистички ставки 
- пензиите, кои растат за 2 ми-
лијарди денари, и субвенциите 
и трансферите, кои растат за 
1 милијарда. Нетранспарент-
носта е повторно присутна, па 
така ставката „разни трансфе-
ри“ има раст од 3 милијарди 
денари. Ова е, велат главно еко-
номистите, пропагандистички 
буџет во функција на партиите 
што се на власт, и тоа во предиз-
борниот период. 

За стоки и услуги се 
наменети 319 милиони 
евра, за здравството 
има 429 милиони евра, 
за плати 435 милиони 
евра, за пензии 832 
милиони евра, а само 
за камати за достасани 
долгови мора да се пла-
тат 133,5 милиони евра! 

Во Буџетот за 2017 година се 
предвидени уште 2,1 милиони 
евра за реконструкција и над-
градба на Министерството за 
транспорт и врски и 3,4 милиони 
евра за плоштадот „Скендербег“. 
Двете градби се дел од проектот 
„Скопје 2014“, но тие сè уште 
не се реализирани. Плоштадот 
требаше да биде готов пред две 
години, а фасадата требаше да 
биде готова во 2013 година. За 
фасадата се издвојувале пари и 
во претходните години.

Проектот „Скопје 2014“ прво 
се промовираше како проект 
што ќе чини 80 милиони евра, 
за потоа на виделина да излезат 
потрошени 650 милиони евра.

Проектот „Скопје 2014“ уште цица пари

Бараме 
одговорно 
трошење на 
народните 
пари
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Како голем проблем во 
компанијата „Дрекселмаер“ е 
наведен и мобингот.

- Постои норма за склопу-
вање на еден дел од 320 секун-
ди и тоа е така кога доаѓа кон-
трола од Германија, ама кога 
ја нема, нормата е 170 секунди 
- вели Стојадиновиќ.

Таа објаснува дека во ком-
панијата откриле дека сите 
работници немаат заштитна 
облека.

- Оваа студија беше презен-
тирана и на една средба во 
Србија и дојдовме до конста-
тација дека вработените во 
„Дрекселмаер“ во Зрењанин 
ги имаат истите здравствени 
проблеми како и оние кај нас, 
токму поради тоа што и едни-
те и другите немаат заштитна 
опрема, а таму се работи со по-
себни хемикалии - вели Стоја-
диновиќ. 

Освен што исплатуваат нај-
ниски плати, странските ком-
пании во Македонија добива-
ат редица даночни, царински 
и комунални олеснувања. 
Ослободени се од ДДВ, од да-
нок на добивка, од плаќање 
персонален данок на доход 
за до максимум 10 години, 
добиваат долгорочен закуп 
на земјиште на 99 години, а 
можат да добијат и државна 
помош до 500.000 евра за из-
градба на фабрики. Покрај 
тоа, компаниите добиваат фи-
нансиска поддршка во готови 
пари за креирање работни ме-
ста, пари за плаќање данок на 
доход, пари за персонален да-
нок на вработените и државна 
финансиска поддршка за тро-
шоците за време на обука на 
вработените.

Мобингот ре-
довна појава во 
македонските 
фабрики

За странските 
инвеститори 
куп привилегии 

За да може да живее 
достоинствено, „обичниот 
човек“ прво тоа треба 
да го сака и за тоа да 
се бори. Ќе седи ли тој 
„обичен човек“ отстрана, 
атонален, безгласен, 
ќе гледа ли како некој 
го краде, го лаже, 
како секојдневно му 
измислува непријатели и 
ги урива сите политички 
институции или ќе сака 
да се вклучи во процесот 
на нивното креирање и 
функционирање?

 Направени се големи долгови 
кон странски и кон домашни 
кредитори. Може ли тие да се 
отплатуваат без нови задолжу-
вања? 
- Големите долгови се направени. 
Но, тие треба да се дополнат, да се 
уточнат и со скриените, необјаве-
ни, така што ќе бидат уште пого-
леми. Но, што е најлошо, стампе-
дото на зголемување на јавниот 
долг на државата продолжува и 
оваа година, а од Буџетот за 2017 
и од т.н. „Стратегија за управу-
вање со јавниот долг - 2017-2019“, 
деновите постирана на веб-стра-
ницата на она што останало од 
т.н. Министерство за финансии, 
се гледа дека грабањето кредити 
од полудената власт ќе продолжи 
- повторно, ако не ја изгониме од 
државните функции. Но да одго-
ворам на директното прашање: 
подолго време Македонија ќе 
мора да зема кредити за отплата 
на достасаните, освен кредитите 
за натамошните нови дефицити 
на Буџетот, без кои исто така би 
се соочиле со големи проблеми. 
За да ви ја доловам сликата, еве 
неколку бројки - ги има во „Стра-
тегијата...“. Во 2017 година Владата 
треба да отплати главнина што 
доспева за отплата во износ од 300 
милиони евра и камата во истата 
година од 133,3 милиони евра - 
заедно, 433,3 милиони евра. Ако 
на тоа се додаде нов буџетски де-
фицит од 303 милиони (така сега 
запишале), а ќе биде поголем ако 
арамииве останат на власт, тоа 
значи дека (без каматата) Владата, 
во 2017 година ќе мора да позајми 
најмалку 603 милиони евра. Во 
спротивно, преживувањето ќе 
биде уште потешко - на виделина 
ќе излезат големи замаскирани 

ПЕТАР ГОШЕВ, ПОРАНЕШЕН ГУВЕРНЕР НА НБМ И ПОРАНЕШЕН МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ

Кога политиката сее неправда,  
економијата жнее беда

проблеми во општеството. Во 
2018 година, за отплата доспеваат 
375 милиони евра како главнина, 
плус 153 милиони евра за камата 
- вкупно, 528 милиони евра. И во 
2018 година Владата ќе мора да 
направи нов дефицит - сега пред-
видела (лажно) износ од „само“ 
273 милиони евра, што значи 

дека, без каматата таа планира 
да позајми 648 милиони евра во 
2018. Но, внимавајте: и во едната и 
во другата година не се спомнати 
кредитите на јавните претприја-
тија за кои Владата дава и ќе дава 
гаранции, а и тие се дел од јавниот 
долг за кој се трупаат ануитети. 
На пример, во 2017-та Владата 

предвидела во „Стратегијата...“ да 
им издаде гаранција за задолжу-
вање на некои јавни претприја-
тија (за нови кредити) во висина 
од 180 милиони евра. На тој начин, 
ако го реализираат и тоа, во 2017 
година Владата планира да позај-
ми повеќе од 800 милиони евра, 
а тоа е износ од околу 9 проценти 
од БДП. И, да не должам, пак да 
повторам: решението е оваа власт 
да се смени и сите политики за 
кои зборував во првото прашање 
темелно да се преиспитаат и да се 
променат.
 Како „обичниот“ човек подо-
стоинствено да живее? Кон што 
треба да бидат насочени еко-
номските политики за да има 
повеќе вработувања, повисоки 
плати и поголема заштита на 
работниците?
- За да може да  живее подостоин-
ствено, „обичниот човек“ прво тоа 
треба да го сака и за тоа да се бори. 
Првото подрачје за средување не 
се економските политики и мер-
ки, туку политичкиот систем, 
политичките институции. Ќе седи 
ли тој „обичен“ човек отстрана, 
атонален, безгласен, ќе гледа ли 
како некој ги киднапирал тие ин-
ституции и безмилосно раздава 
неправда, како го краде, го лаже, 
како секојдневно му измислува 
непријатели и  истовремено „го 
спасува“ од тие измислени „не-
ранимајковци“, или ќе сака да се 
вклучи во процесот на  нивното 
креирање и функционирање? Ако 
политичките институции сеат не-
правда, економските жнеат беда, 
сиромаштија. Ако политичките 
институции се екстрактивни, 
неинклузивни, такви ќе бидат и 
економските. Нема економска 
мерка која може да даде добар 
резултат во разрушени политички 
институции, во институции што 
авторизираат волја на еден човек, 
или мала тајфа - неранимајковци. 
Секако, не ја заборавам интерак-
цијата меѓу политичките и еко-
номските институции, но првите 
се пресудни. Најнапред треба да 
знаеме какви вредности сакаме, 
со кои и какви институции ќе ги 
браниме тие вредности, а потоа 
многу полесно ќе ја стокмиме 
економската политика и еко-
номските мерки во функција на 
остварување на  вредностите што 
ги преферираме. Без тоа нема ни 
доволно работни места ниту, пак, 
повисоки плати и пензии. Заслу-
женото не се чека како подарок, 
туку се заработува; преку борба 
против злото. 

 Во објавените прислушува-
ни разговори слушнавме за 
многу провизии и финанси-
ски трансакции, кои упатува-
ат на незаконитост. СЈО ќе го 
испитува тоа, но очекувате ли 
правна разрешница и враќање 
барем на дел од парите што не-
законски биле присвоени?
- Правната разрешница требаше 
да се случи пред изборите. Има 
премногу злодела што лесно 
се докажуваат, така што само 
неколкуте од многуте ќе беа 
доволни арамиите да бидат от-
странети од изборниот процес, 
а народот на дело да видеше 
(говорам за најзаслепените по 
разни основи, зашто за безр-
бетниците, за слугите на злото, 
за калфите и чираците на Ара-
мијата, не помага ништо), со 
кого си имале работа. Но, Ма-
кедонија е правен, политички и 
социјален апартхејд, усовршен 
од Злосторникот до несфатливи 

димензии, кој, со помош на т.н. 
‘Меѓународна заедница’, која 
вложи многу, но на крајот како 
да ја оплеска, успеа тоа пра-
шање да го одложи по изборите, 
со сите неизвесности и ризици 
од тоа. Бидејќи досега не се слу-
чи ништо, или многу малку од 
тоа што беше нужно, над глава 
ни виси можна легитимизација 
и легализација на арамилакот, 
како и на голем број други зло-
дела извршени од македонска-
та варијанта на Пабло Ескобар. 
Колку времето одминува, тол-
ку помалку ќе има враќање на 
украденото, дури и во случај 
на судски процеси во кои нед-
восмислено ќе бидат докажани 
некои од злосторствата извр-
шени од челниците на ДПМНЕ. 
Пленот шета од раце во раце, 
неговата дисперзија се одвива 
непречено, морските и  океан-
ските води мијат голем број од 
трагите на апашите. 

Мора да се врати ограбеното

ДА ЖИВЕЕМЕ, А НЕ САМО ДА ПРЕЖИВЕЕМЕ!
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Очајот ги 
побива 
приказните  
за успех
Еден аргумент ја „убива“ 
целата владина пропаганда, 
која од петни жили се труди 
да нè убеди дека власта 
е успешна, дека отвора 
работни места, привлекува 
инвестиции, туристи... дека 
во земјава речиси тече мед 
и млеко. Тој речит аргумент 
е иселувањето! Ако е толку 
убава живејачката во Маке
донија, зошто толку многу 
луѓе секојдневно заминуваат, 
без да се обѕрнат? 

Бесперспективноста, невра
ботеноста, ниските плати, а 
и политичкото самоволие, 
ги доведува младите во 
Македонија до очај. Затоа 
се подготвени да излезат од 
земјата на илјада и еден на
чин – спремни се да работат 
секаква работа во стран
ство, со диплома в џеб или 
без, склучуваат фиктивни 
бракови, бараат пријатели па 
и какви било познајници што 
ќе им помогнат во замину
вањето. Тоа е вистинскиот 
„резултат“ на оваа власт. 

Македонија мора да стане 
земја во која сите, особено 
младите, ќе ја видат и ќе ја 
градат својата иднина,  
за себе и за своите  
поколенија. 
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Од земја со одвај два мили-
она жители, само лани по-
веќе од 24.000 македонски 

државјани ја напуштиле својата 
татковина во потрага по подобар 
живот во Германија, а дури поло-
вината од нив и останале во оваа 
земја.

Ова е веста што неодамна уште 
еднаш ја потврди болната висти-
на, дека Македонците масовно ја 
напуштаат својата земја.

Во оваа европска земја, според 
Дојче веле, живеат 100.000 маке-
донски државјани, но најстраш-
ниот факт што го покажуваат 
бројките е дека во последните 
шест години драматично се заси-
лува трендот на масовно иселу-
вање од Македонија кон Герма-
нија.

Далеку од Македонија своето 
животно засолниште најмногу го 
бараат луѓето на возраст од 20 до 
45 години, токму во добата кога се 
најплодотворни.

Професорката на Правниот 
факултет и ударна тупаница на 
режимската пропаганда, Татјана 
Каракамишева, во една своја ко-
лумна во „Дневник“ се обиде да 
ѝ фрли „пипер во очи“ на јавноста 

со тезата, заснована на „репрезен-
тативен примерок“ од триесетина 
иселеници, дека главните мотиви 
на нивните заминувања, не се си-
ромаштијата или економската, 
па и политичката бесперспек-
тивност, туку - невозвратената 
љубов!?  

„Во најголем број од случаите 
се работи за тага поради невоз-
вратена или непреболена љубов 
па чарето одлучиле да го бараат 
во заминување подалеку од пар-

тнерот, со мислата дека, ако се 
подалеку од местото каде што сè 
ги потсетува на неа/него, полес-
но ќе им оди со преболувањето“, 
пишува Каракамишева, на општо 
згрозување на мислечкиот дел од 
јавноста.

И, што мислите, дали младите 
заминуваат во странство да ба-
раат љубов или, пак, леб?! Зарем 
младите во своите куфери ја спа-
куваа својата невозвратената ем 
непреболена љубов и параходот 

Македонија од ден на ден сè повеќе се празни. Македонија старее, а 
има одвај 25 години од независноста, а веќе половина милион граѓани 
се избркани од земјава поради бесперспективност, невработеност, 
различен политички став или поради очајот дека овде немаат иднина.

СÈ ПОВЕЌЕ МЛАДИ ОД МАКЕДОНИЈА СИ ГИ ПАКУВААТ КУФЕРИТЕ

Параходот граби, до кога?

тргна...
Истражувањата на Младински-

от образовен форум, изработени 
на многу поголем репрезентати-
вен примерок од оној на Карака-
мишева, пак, покажуваат дека 
најголеми проблеми за младите 
се невработеноста и лошата еко-
номска ситуација. За жал, висти-
ната е дека младите заминуваат 
од дома за да бараат подобра 
иднина надвор од Македонија. 
Главните причини поради кои 
илјадници млади луѓе годишно 
ја напуштаат земјава се пари, по-
добро образование, подобро пла-
тена работа, подобро здравство... 
Младите луѓе поради немањето 
можност за вработување, станаа 
зависни од семејниот буџет и не 

И НБМ „виде“ 
дека се намалила 
работната сила
Народната банка на Македонија 
во својот извештај од мај година-
ва ја потврди суровата вистина, 
констатирајќи дека на крајот од 
минатата година се намалила 
понудата на работна сила на па-
зарот на труд. 
Сигурно невработените не се 
пријавиле на натпреварот за ле-
жење во Црна Гора, туку со карта 
и со куфер заминале многу по-
далеку од бившојугословенските 
простори.

Активното 
население на 
историски 
минимум
Бројот на активно население 
во Македонија е на најниско 
ниво во изминатите години. 
На крајот од 2015 година во 
земјава имало 954.924 актив-
ни граѓани - вработени и не-
вработени. Стапката на актив-
но население лани изнесувала 
57 отсто и е историски најни-
ска стапка. Од друга страна, 
податоците покажуваат дека 
во истиот период се зголемил 
бројот на работоспособно на-
селение, кој достигна 1.676.659 
граѓани.
Според економистите, нама-
лувањето на активното на-
селение, кое ги опфаќа оние 
што се над 15 години, и се не-
вработени или бараат работа, 
е резултат на неколку факто-
ри, но пред сè, овие бројки се 
последица на иселувањето.

ДА ЖИВЕЕМЕ, 
А НЕ САМО ДА 
ПРЕЖИВЕЕМЕ!
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Со двајца синови, едниот на 
прагот на полнолетство, 
другиот три години пого-

лем, и со сопругот, лани зами-
навме од Македонија. Цело се-
мејство се иселивме во Шведска. 
Од сончева отидовме во далечна, 
студена земја, но во својот дом 
повеќе не можевме да се справи-
ме со сегашноста, а секојдневно 
растеше стравот за иднината, 
раскажува 45-годишната ско-
пјанка, која инсистираше да 
остане анонимна поради лични 
причини.

- Поради политичката непо-
добност, затоа што бев истакната 
членка и локална функционер-
ка на партија од опозицијата, со 
години трпеше семејната фир-
ма. Децата растеа, потребите се 
зголемуваа, а нашиот буџет дра-
стично се намалуваше. Фирмата 
не можеше да куртули од ин-
спекции, од сопки, од политички 
и бизнис притисоци. Едноставно, 
јасно и гласно ни ставија до зна-
ење дека не сме подобни за да 
ја обезбедуваме егзистенцијата 
со работа во семејната фирма. 
За државна работа не стануваше 

збор – вели скопјанката.
Таа признава дека поради 

носталгија за Македонија, по-
ради отсуството на поширокото 
семејство, пријателите, тешко е 
чувството на осаменост, ноќите 
без сон се нижат, но, вели, наоѓа 
сила во одлуката дека со сопру-
гот мора да издржат заради си-

новите.
- Пострашно од финансиската 

пропаст што ни се закануваше, 
беше сознанието дека во Маке-
донија не може вистинска нега и 
лекување да добие мојот постар 
син, кој е роден со тешка физич-
ка и ментална попреченост. Тоа 
беше клучниот фактор што нè 

Нашата фирма не можеше да куртули од инспекции, од сопки,  
од политички и бизнис притисоци, а моето дете, родено со попреченост,  
не можеше да добие вистинска нега и лекување. 

ПОТРЕСНА ИСПОВЕД НА ИСЕЛЕНО МАКЕДОНСКО СЕМЕЈСТВО

Политичките противници сурово 
нè избркаа, Шведска топло нè 
прими сосе болното дете

можат да создадат сопствен жи-
вот, но не сакаат, а и не можат да 
„легнат“ на грбот на своите роди-
тели, најчесто пензионери.

Во последните години и поли-
тиката сè повеќе ги брка младите 
надвор од земјата. Една полови-
на од нив велат дека се плашат 
да го објават своето политичко 
мислење дури и на Фејсбук. Ги 
почувствувале етикетирањата и 
проблемите само затоа што има-
ат поинакво мислење, иако Ма-
кедонија, според Уставот, треба 

да е плуралистичка, демократска 
држава во која е гарантирана сло-
бодата на мислењето, говорот и 
уверувањето.

Сепак, додека Каракамишева 
анализира, а власта си се афирми-
ра со своите успеси и дела, држав-
ните институции молчат за егзо-
дусот на македонските државја-
ни. Но, Светска банка и Еуростат 
педантно бележат. 

Фрапантни се податоците од 
последниот извештај на Светска 
банка за иселувањето објавен 
во 2010 година и на службата за 
статистика на ЕУ, Еуростат, која 
располага со податоци за пери-
одот од 1998 до 2012 година, а во 
последните четири години, кои се 
сè уште „неистражени“, сигурно 

Соседството како членка 
на ЕУ стана транзит кон ев-
ропските земји, а бугарскиот 
пасош стана „виза“ за да се ста-
са таму.

Според податоци на Mини-
стерството за правда на Буга-
рија, 95 отсто од кандидатите 
за државјанство тврдат дека 
имаат бугарски корени. Тоа се 
Mакедонци, кои се изјаснува-
ат дека се со бугарско потекло 
и за бугарско државјaнство 
чекаат повеќе од една годи-
на. Најмногу кандидати има 
од Источна Македонија. Во 
Ќустендил има околу 5.000 
адреси рeгистрирани од Mа-
кедонци, а 10 отсто од жите-
лите на Петрич се родени во 
Македонија. Поточно 5.500 
од вкупно 54.000 жители на 
Петрич прифатиле бугарско 
државјанство.

За пасош Маке-
донците стану-
ваат Бугари

И покрај драматичноста со иселувањето на мла-
дите, на работоспособните, на стручните кадри, 
на интелектуалците од земјава, парламентарно-
то мнозинство лани не сметаше дека треба да ја 
усвои Информацијата за проблемот со сè поголе-
мото иселување, која ја поднесоа опозициските 
пратеници.

Тоа се случи по една година откако Владата на 

свој начин го призна проблемот со иселувањето 
на младите така што пред една и пол година под-
готви нацрт-стратегија за спречување на одливот 
на младите. Оттогаш, бранот на иселување на 
македонските граѓани уште повеќе ги поплави 
другите земји. Третото „субвенционирано“ од Вла-
дата дете на македонскиот граѓанин, се раѓа таму 
некаде далеку...

Податоците покажуваат дека само во земјите 
на ЕУ моментно живеат околу 180.000 македон-
ски граѓани со привремен престој. Од нив најм-
ногу се во Италија - 78.000, потоа во Германија 
- 58.000, во Австрија - 16.000, во Словенија - 9.500. 
Со државјанство во САД се стекнале 6.378 Маке-
донци. Од објавените податоци од пред неколку 
дена состојбата се промени, па Германија „води“ 
според бројот на македонски доселеници.

Според официјалните податоци, за една деце-
нија вкупно 56.506 Македонци добиле странско 
државјанство. Дури 11.444 Македонци се трајно 
иселени во Германија, а потоа следува Австрија 
каде што државјанство добиле 6.070 Македонци, 
Белгија каде што се издадени 2.726 државјанства 
на македонски граѓани, Шведска со 2.833, Ита-
лија со 2.610, Словенија со 1.726 и Велика Брита-
нија со1.376 пасоши за македонски државјани.

Власта не дозволи во Собранието да се расправа  
за Информацијата за иселувањето од Македонија

Италија, Германија, САД, секаде, само дома не!

овие податоци ќе влезат и во фа-
талната зона на тивко но масовно 
исчезнување на народот од оваа 
земја.

Според Светска банка, 447.000 
луѓе се иселиле од земјава за-
клучно со 2010 година, според што 
Македонија влегува во групата 
земји со најмногу емигранти, 
споредено со вкупниот број жи-
тели. Земјава е рангирана на 23-то 
место во групата од 25 земји со 
најмногу емигранти, односно со 
21,9 отсто емигранти од вкупното 
население.

Повеќе од 230.000 македонски 
граѓани од 1998 до 2012 година се 
иселиле во Европската Унија и во 
САД, покажуваат податоците на 
Евростат. Тоа е повеќе од 10 отсто 
од населението. 

Алармантен е  податокот дека 
16 отсто од граѓаните што мигри-
рале во странство во 2012 година, 
постојано или привремено, се 
млади, а од нив - 12 отсто се со ви-
соко образование. 

натера да заминеме. Во родната 
земја, во својот дом, синот сè по-
веќе тонеше, беше отфрлен од 
средината, немаше соодветна 
институција каде што можеше 
да добие соодветен лекарски 
третман. Во Шведска, барем за 
него, е далеку подобро. Постојат 
клиники што ни влеваат надеж 
дека и еден ден кога нас, него-
вите родители, ќе нè нема, тој 
ќе биде згрижен – ја завршува 
својата животна приказна оваа 
жена, која не се ни обидува да 
скрие колку страда што е над-
вор од својата родна земја. 

Имаме право 
на работа 
без мито и 
партиска 
книшка

ДА ЖИВЕЕМЕ, А НЕ САМО ДА ПРЕЖИВЕЕМЕ!
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Борбата  
не запира
Неколку десетици илјади 
македонски граѓани на 11 
Октомври, празникот на бор
бата на македонскиот народ 
против фашизмот, излегоа 
на мирниот протестен марш, 
чија цел беше уште еднаш да 
се покаже незадоволството 
од актуелната власт и да се 
порача дека „Борбата про
должува  гласот победувa“, 
борбата против фашизмот, 
во сите негови форми и 
облици не е завршена и дека 
тоа е придобивка што мора 
постојано да се чува. 

На протестот, декориран 
исклучително со македонско
то државно знаме, учеству
ваа граѓани и граѓанки од 
сите краеви на Македонија. 
Тоа беше убава можност да 
прашаме некои од нив зошто 
се тука, што ги мотивира 
активно да учествуваат во 
протестите, што очекуваат од 
следните избори и од идната 
власт. Тоа што сите се согла
суваат да зборуваат отворено 
и јавно, со име и презиме, 
говори дека времето на страв 
од автократската власт е 
минато.  

ЗОШТО ИЗЛЕГУВАМ НА ПРОТЕСТИ, ШТО ОЧЕКУВАМ ОД ИДНАТА ВЛАСТ?

ДА НÈ ОГРЕЕ СОНЦЕТО  
НА СЛОБОДАТА!

Меланија Живковиќ, Скопје

Гина Врчкоска, Прилеп

- Сакам подобри човечки 
права, слобода на искажување 
и делување. Сакам да го пока-
жам крајното незадоволство од 
оваа власт. Никој не ме приси-
ли, натера, уцени или купи да 
дојдам. Што сакам и за што би 
се залагала? Сакам државава да 
им се врати на граѓаните на оваа 
земја. Младите, ќерка ми, да не 
го гледаат единствениот излез 
надвор од земјата. Да имаме 
услови за нови вредности. Про-
мени на сите полиња, во здрав-
ството, образованието... Пред сè 
сакам оваа власт да си понесе 

одговорност за сите невини 
жртви од нивното владеење и за 
сите направени криминали. Да 
го врати украденото и многу од 
нив да бидат затворени. Барам 
фер, демократски, слободни 
избори и слободни медиуми. 
Доколку изборите бидат такви, 
треба да доведат до промена на 
власта. Од новата власт очеку-
вам нов систем на вреднување и 
максимален ангажман и посве-
теност, со цел земјава конечно 
да тргне напред и на внатрешен 
и на надворешен план - вели 
Меланија Живковиќ од Скопје.

Гина Врчкоска вели дека заедно со многу нејзи-
ни пријатели и истомисленици, дошла од Прилеп 
на граѓанскиот, револуционерен марш за да го ис-
каже својот револт кон оваа ненародна власт. 

- Марширав за подобро утре. Сакам мојот син 
да гради кариера во оваа наша Македонија. Сакам  
гласот на обичниот човек да се слушне. Младите 
да имаат можност, како нас, да просперираат во 
својата држава. Ме боли кога се градат кариери во 
други држави, а не во родната грутка. Јас верувам 

дека после 11 декември многу работи ќе се сменат. 
Дека човекот ќе си го задржи човечкото во себе. 
Дека секој слободно ќе мисли и ќе одлучува за 
себе. Стравот ќе го снема. Верувам дека опозиција-
та, предводена од Зоран Заев, ќе успее да победи 
бидејќи тој е народски човек. Верувам дека гласот 
на народот ќе победи. Живеам само за наше подо-
бро утре, за нас, за идните поколенија, за Македо-
нија – нагласува Врчкоска.

Сакам слободни избори  
и слободни медиуми

Марширам за мојот син да  
остане во својата родна земја

Живка Ангелоска, Охрид

- Во оваа држава никогаш не бил поевтин чо-
вечкиот живот, а човечкиот углед и достоинство 
се заборавени. Во оваа држава родителите, вино-
вни без вина, ги наведнуваат главите пред одлу-
ката на нивните деца да ја напуштат татковината. 
Во оваа „чоколадна“ држава повеќе не се живее, 
само се преживува. Сето тоа многу боли. Ова е 
и моја држава, држава на моето дете, на моите 
најблиски, на моите сограѓани. Бев дел од граѓан-
скиот марш затоа што сакам да верувам во вла-
деењето на правото, во загарантираните основни 
човекови слободи и права, во институциите на си-
стемот. Никогаш повеќе нашите деца да не бидат 
заморчиња на болните проекти во образование-
то. Човечкиот труд достоинствено да се вреднува, 
граѓанинот да може слободно да расудува без да 
му се наметнуваат проекции на полтрони, кои 
одработуваат кај своите самоволни господари. 
Накратко, не сакам многу, посакувам да живеам 
во нормална држава - тврди Живка Ангелоска, 
дипломиран правник од Охрид. 

Сакам правда и  
достоинствен живот

Благојче Ѓорѓиев, Кочани

Ниту една институција не функ-
ционира, ова мора да запре



октомври 2016 | www.nieodlucuvame.mk 9НИЕ ОДЛУЧУВАМЕ СО НАРОДОТ, ОДБЛИСКУ

ЗОШТО ИЗЛЕГУВАМ НА ПРОТЕСТИ, ШТО ОЧЕКУВАМ ОД ИДНАТА ВЛАСТ?

ДА НÈ ОГРЕЕ СОНЦЕТО  
НА СЛОБОДАТА!

Геге Демировски, Скопје

Александра Ангеловска, Кавадарци

- За жал, понесени и мотиви-
рани од незадоволството кое 
ни беше наметнато од страна 
на деценискиот диктат на вла-
дејачката гарнитура и нивната 
тајфа, се чувствуваме должни 
и одговорни, како граѓани од 
втор ред, кои, како што се ос-
ведочивме, секој можел да ги 
тегне за уши, да ја изразиме 
нашата неприкосновена и це-
лосна поддршка на Специјал-
ното јавно обвинителство и на 
неговиот фронтмен - ценетата 
г-ѓа Катица Јанева. Сфаќаме 
дека дискриминацијата им 
беше инструмент и ја направија 
нормална појава во сите нивоа 

во државата. Навреди, пцости, 
угнетувања, искористување на 
работната сила... 

Ете затоа ние граѓаните, а по-
себно ние Ромите, ја даваме на-
шата целосна поддршка на СЈО, 
бидејќи сите овие нечовечки и 
неандерталски активности на 
власта ќе бидат предмет на ис-
трагата, а во истражната постап-
ка ќе бидат таргетирани лицата 
што ќе одговараат пред законот, 
а и Ромите што биле оштетени, 
ќе го добијат своето право да би-
дат обесштетени од наведените 
лица или институции - вели 
младиот Геге Демировски од 
Скопје.

- Мојата Македонија речиси 
10 години ја трпи оваа арамиска 
власт. Бев дел од протестот за 
да го изразам револтот против 
сегашната власт. Бев дел од тој 
марш како совесна граѓанка 
која има храброст да му каже на 
ВМРО-ДПМНЕ и на нивниот ли-
дер Никола Груевски дека нам, 
обичните смртници, обичните 
граѓани и гласачи ни е доста од 
тоа нивно ВМРО-ДПМНЕ и од Гру-
евски. Луѓе, аман, доста беше! Со 
години си играа со илјадници чо-
вечки судбини. Ни се закануваа, 
нè уценуваа и нè бркаа од работа. 

Зошто? Затоа што сме нивни не-
истомисленици. Тоа го немало 
никаде во сите нормални демо-
кратски земји. Се борам пред сè 
да имаме нормално здравство, 
кое за жал ни е во колапс. Како и 
секој граѓанин на оваа земја, јас, 
пред сè, се залагам за мир, за до-
бро на секој, а после 11 декември 
очекувам победа. Победа за нас 
обичните граѓани и граѓанки. 
Очекувам нас граѓаните да нè 
огрее ново сонце, овој пат она, на 
слободата - вели Александра Ан-
геловска од Кавадарци.

Благојче Ѓорѓиев, Кочани

Благојче Ѓорѓиев од Кочани е лице со 
хендикеп. Тој и неговите пријатели се 
организирале да дојдат со автомобил во 
Скопје.

- Бев дел од маршот на слободата за-
тоа што не сакам Македонија и маке-
донскиот народ да ги гледам поробени 
од една фамилија на власт, затоа што 
од државата ги иселија по светот моите 
роднини, другари, пријатели, барајќи 
корка леб за нивните фамилии само 
затоа што немале партиски книшки од 
ВМРО-ДПМНЕ. Затоа што оваа влада ја 
турна Македонија во амбис, не функ-
ционира правилно ниедна институција, 
затоа што владата на Никола Груевски 
прикрива убиства на граѓани, а ги „са-
моубива“ сведоците против неа, затоа 
што нè задолжија со кредити што треба 
да ги враќаат нашите деца и внуци, затоа 
што уништија илјадници фамилии и на-
правија робови од народот, да работат во 
нивните „странски инвестиции“ за 10.000 
денари. И најбитно од сè е ваква зла гар-
нитура никогаш повеќе да не дојде на 
власт, бидејќи јас прв ќе им поставам 
шатор пред Владата со мојата фамилија 
ако некој продолжи да владее на овој 
начин па макар и татко ми да е премиер 
- вели Ѓорѓиев.

Ниту една институција не функ-
ционира, ова мора да запре

Ние Ромите оче куваме 
правда и сатисфакција  
за истрпените навреди

Се борам мојата Македонија 
да стане нормална земја

Ласте Митковски, Стајковци

- Дојдов затоа што 
собрав сила да си 
признаам дека бев 
излажан и лажев за 
нив, бев уценуван и 
уценував за нив. По 
признавањето пред 
себе, следуваше бор-
бата во себе, со себе, 
со години илузии и 
прашања како пред 
истите пријатели, 
комшии и роднини, 
кои јас како претседател на комитет ги убедував 
да бидат гласачи на ВМРО-ДПМНЕ, сега да им 
објаснам дека сè е лага и заблуда. 

Кога човек еднаш ќе прогледа реално, потоа 
враќање кон лагите и злото е невозможно. Се-
гашново ВМРО-ДПМНЕ не е партија туку зло. 
Будењето и признавањето на сопствената грешка 
е болно, но еве, нека им бидам лекција. 

Не гледам друг излез и просперитет освен да се 
одземе власта на ова злосторничко и криминал-
но здружение, кое ни ја киднапира државата и нè 
донесе на самото дно - вели Ласте Митковски од 
скопско Стајковци, кој е поранешен претседател 
на Месниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ во ова 
скопско село.

Бев жртва на  
лаги и илузии, 
сега прогледав
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Кога системот  
ја кочи правдата
Специјалното јавно обвини
телство се формираше после 
тешки политички преговори 
за да ги гони делата повр
зани со големата афера на 
масовно прислушување, која 
ја обелодени опозицијата. Во 
нормални услови тие дела би 
ги расветлувало Основното 
јавно обвинителство, но поради 
политичките влијанија, ова об
винителство комплетно потфр
ли. Затоа таа задача ја презеде 
тимот на Катица Јанева. 
Ова ново обвинителство брзо 
стана симбол на напорите 
за борбата со корупцијата и 
враќањето на правната држа

ва, но се соочи со големи оп
струкции од другите сегменти 
на судската власт  Судскиот 
совет, Кривичниот суд, па дури 
и од полицијата, а под закана е 
на Уставниот суд. Се отфрлаат 
барања на СЈО за притвор, се 
враќаат обвиненија на дора
ботка, дрско се игнорираат ов
ластувањата на обвинителите 
дури и кога имаат судски налог 
за истрага. Политички кон
тролираното судство не дава 
да профункционира законот 
и правната држава. Во такви 
услови се поставува прашање
то дали работата на СЈО,  
која треба да резултира со 
обвиненија, може да биде ефи
касна ако за тие обвиненија 
треба да решава „сваровски 
судството“.

САКАМЕ ВЛАСТ ШТО ЌЕ СЕ  
ИЗБОРИ СО КОРУПЦИЈАТА

10

ДАЛИ Е НЕОПХОДНО ФОРМИРАЊЕ СПЕЦИЈАЛНО СУДСКО ОДДЕЛЕНИЕ?

Тешкиот пат до правдата
Потребата од 
специјално судско 
одделение особено 
се наметна откако 
во јавноста излегоа 
информациите 
дека Судот одобрил 
само едно барање 
за притвор од 20 
поднесени барања 
од СЈО, во споредба 
со 717-те барања 
за притвор што ги 
поднело Основното 
јавно обвинителство 
и прифатените 707 во 
текот на две години.

Бројни опструкции од судо-
вите и од Советот на јавни 
обвинители, аболиции и 

сеење страв со Уставен суд, по-
литички хајки против обвини-
телите, но и бројни технички 
проблеми е она што ја одбележа 
работата на СЈО во првата година 
од неговото формирање. Речиси 
цела година во јавноста се отвора 
прашањето, дали е потребно да се 
формира специјален суд, односно 
специјално судско одделение во 
рамките на Кривичен суд што ќе 
ги води предметите на СЈО, со цел 
специјалните обвинители да не се 
соочуваат со опструкции.

Потребата од вакво посебно 
одделение особено се наметна 
откако во јавноста излегоа инфор-
мациите дека Судот одобрил само 
едно барање за притвор од 20 под-
несени барања од СЈО, во споредба 

со 717-те барања за притвор што ги 
поднело ОЈО и прифатените 707 во 
текот на две години. 

Прашањето за специјално 
судско одделение го отворија и 
претставниците на невладиниот 
сектор на минатонеделната сред-
ба со еврокомесарот за проширу-
вање, Јоханес Хан во Скопје. Тие 
на средбата во ЕУ инфо-центарот 
побарале да се формира специјал-
но судско одделение, кое ќе рабо-
ти на предметите што ги отвори 
Специјалното јавно обвинител-
ство, но претходно да се распушти 

Судскиот совет и повторно да се 
реизбере за да се обезбеди непри-
страсност.

„Слободен печат“ пред некол-
ку месеци објави дека странците 
подготвувале листа на некорум-
пирани судии што се без никак-
ва политичка заднина, а кои би 
можеле да ги водат предметите 
што ги отвора Специјалното јав-
но обвинителство. На тој начин, 
би се одговорило на барањата на 
поединци и одредени партии да 
се формира посебен судски оддел 
што би работел на овие предмети, 

имајќи предвид дека судството во 
голем дел е партизирано, а голем 
број судии работат по директива 
на власта. 

Дел од партиите јавно изле-
гоа со став за поддршка на вакво 
специјално судско одделение. 
Единствено владејачката ВМРО-
ДПМНЕ не се согласува со таквата 
идеја.

Владимир Панчевски, претсе-
дател на скопскиот Кривичен суд,  
смета дека формирањето посебен 
оддел за предметите на СЈО би 
претставувало кршење на Уста-

Бараме чесни 
судии што 
ќе ја вратат 
довербата на 
граѓаните во 
судството
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ШТО ПРЕДВИДУВА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИ?
вот и законите, но дали е тоа така? 
Точно е дека Уставот забранува 
формирање вонредни судови, но 
Законот за судови јасно и децид-
но пропишува дека може да се 
формираат посебни одделенија, 
како што е случајот со Одделе-
нието за организиран криминал, 
кое функционира во рамките на 
скопскиот Кривичен суд. 

На ваквата можност укажаа 
некои професори, познавачи на 
судските закони. Професорка-
та  Мирјана Најчевска неодамна 
во јавни настапи ја отвори диле-
мата за формирање специјали-
зирано одделение во рамките на 
Кривичниот суд.

„Во членовите 12 и 23 од Зако-
нот за судовите е предвидено фор-
мирање специјализирани оддели 
за карактеристични видови суд-
ски спорови.  Не гледам зошто да 
не се формира ваков оддел за спо-
ровите од делокругот на специјал-
ното обвинителство. Тоа е многу 
законски и многу едноставно.  Со 
членот 32 и 122 веќе е формирано 
вакво одделение за организиран 
криминал. Во членот 88 е предви-
дено овие оддели да имаат прет-
седатели и заменици. Значи не 
станува збор за никаков вонреден 
суд туку специјализирано одделе-
ние составено од избрани судии“ - 
напиша Најчевска.

Професорот  Мерсим Максути, 
слично како и Најчевска, укажува 
на одредбите од Законот за судо-
вите, кои предвидуваат постоење 
специјален оддел во рамките на 
судот.

- Како најбрзо решение е во рам-
ките на Кривичниот суд Скопје 1 
да се формира посебен оддел што 
ќе се занимава со поднесените 
случаи на СЈО, оддел што ќе биде 
составен од посебни судии, кои 
ќе се именуваат по ист принцип 
како што беше именуван тимот 
на Специјалната обвинителка  – 
изјави Максути.

Професорот по кривично пра-
во  Гордан Калајџиев смета дека 
формирањето на специјално суд-
ско одделение би требало да се 
разгледува.

- Проблем е што прашањето 
за посебен суд за предметите од 
специјалното обвинителство не 
се отворило кога се формираше 

СЈО, за што имаше политички до-
говор меѓу четирите најголеми 
партии. Не верувам дека некому 
не му текнало за такво нешто, но 
сепак тоа се премолчело. Што се 
однесува до членовите од Зако-
нот за судови, кои ги посочува 
професорката Најчевска, сметам 
дека вреди да се разгледаат. Не ве-
рувам дека кога се пишувале, се 
мислело на посебно одделение за 
предмети од Специјалното јавно 
обвинителство, од причина што 
тоа тогаш не постоело  – изјави 
Калајџиев.

Според него, важно е како ќе 
се толкуваат овие членови од За-
конот и кој ќе го врши тоа толку-
вање.

- Понатаму, кој би требало да 
го формира тоа посебно одделе-
ние? Теоретски ова има поголема 
основа отколку да се формира 
специјален суд -дециден е профе-
сор Калајџиев.

Хиерархијата на специјализи-
раното судско одделение за слу-
чаите на СЈО би била иста како таа 
во Одделението за организиран 
криминал и корупција при Ос-
новниот суд Скопје 1. Второстепен 
надлежен суд ќе биде Апелаци-
скиот суд - Скопје, како што е 
надлежен и за Одделот за органи-
зиран криминал и корупција од 
Скопска единица. Значи, за жал-
бите што ќе бидат поднесувани 
од странките пред специјалното 
судско одделение во Основниот 
суд Скопје 1, ќе одлучува Скопска 
апелација. Претседател на двете 
специјализирани одделенија бил 
претседателот на Основниот суд 
Скопје 1. 

Извори од меѓународните по-
средници, кои работат на предло-
гот, велат дека се бара системско 
решение кое сомнежите за евен-
туално влијание на претседате-
лот врз одделението за делата од 
прислушуваните разговори и врз 
Одделението за организиран кри-
минал би ги свел на минимум, за 
да се намали ризикот од опструк-
ција на истрагите што ги води СЈО. 
Изборот на судиите ќе биде од по-
стојниот состав на судии во Основ-
ниот суд Скопје 1, кои ќе бидат ос-
лободени од други предмети. 

Членот 12 од  Законот за 
судови  говори токму за 
специјализираните суд-

ски оддели.
(1) Работата во судовите по 

правило се врши во специјали-
зирани судски оддели.

(2) Специјализираните суд-
ски оддели се формираат во 
зависност од видот и обемот 
на работа во судот, и тоа во 
кривична област, малолетнич-
ки криминалитет, граѓанска 
и стопанска област, работни 
спорови и за други покаракте-
ристични видови спорови од 
делокругот на работата на су-
довите.

(3) Во рамките на специја-
лизираниот судски оддел се 
остварува специјализација на 
судиите.

Во делот на организацијата 
на судовите, во членот 23 од 
овој Закон, став 3, се наведува 
дека:

(3) Во рамките на основните 
судови со проширена надлеж-
ност задолжително се осно-
ваат специјализирани судски 
оддели што ќе постапуваат за 
одделни видови спорови.

Во делот на стварната над-
лежност на судовите, членот 
32, став 1 предвидува:

(1) Во Основниот суд Скопје 

I – Скопје се формира специја-
лизирано судско одделение 
надлежно за судење на дела 
од областа на организираниот 
криминал и корупција за це-
лата територија на Република 
Македонија…

Во делот на судската упра-
ва, пак, со членот 88, став 5, се 
предвидува специјализирани-
те оддели да имаат претседате-
ли и заменици.

Со годишниот распоред за 
работа од редот на судиите се 
определуваат претседатели на 
специјализирани судски од-
деленија и нивни заменици, и 
претседатели на судски оддели 
и судски совети.

Специјалните судски одделенија  
не се законски проблематични

П Р И Ј А В И  П О В Р Е Д А  Н А  Т В О Е Т О  Г Л А С А Ч К О  П Р А В О ! ! !

ГЛАСАЈ ПО СВОЕ!  
САМО ТИ ЗНАЕШ ЗА КОГО ЌЕ ГЛАСАШ!

СОС линија 0800 88 888 sos@nieodlucuvame.mk
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„најзагаден град во светот“. Лани 
во Тетово беа измерени дури 915 
микрограми ПМ10 честички на 
метар кубен, а максимално до-
зволената граница во Европската 
Унија е 50 микрограми на метар 
кубен. 

Претоварната станица лоцира-
на на влезот од Тетово, со времен 
карактер, каде што повремено 
требаше да се собираат купишта 

отпад, одамна ја изгуби таа смис-
ла и стана дива депонија. Уште 
еден апсурд - таа се наоѓа во не-
посредна близина на најголемиот 
производител на леб, бели печи-
ва, тестенини и брашно „Жито 
Полог“! Купиштата смет со илјад-
ници тони што се натрупуваат на 
депонијата, се закануваат да ста-
нат повисоки и од Шар Планина. 
Од брдата смет излегуваат разни 

птици, мачки, кучиња и сè друго 
што ја пренесува нечистотијата 
во градот и се сериозни носители 
на разни заразни болести. Депо-
нијата им се заканува на тетовци 
и во студените, а уште повеќе во 
топлите летни денови. 

Граѓанските активисти и ле-
карите одамна предупредуваат 
дека отпадот во дивата депонија 
сериозно го загадува воздухот. 

Тетовци ќе 
ги мерат 
политичарите 
„низ филтер“
Тетово има два „канце
ра“. Едниот е чудовишната 
депонија, кој шири смрдеа 
и зарази и се заканува да 
порасне како Шара, а вториот 
е „Југохром“, кој го труе 
тетовскиот воздух, а никако 
да добие филтри. Застрашу
вачката состојба ниту еднаш 
вистински не ги размрда 
надлежните, нивниот молк и 
инертност царуваат и покрај 
информациите дека има 
денови кога Тетово е еден 
од најзагадените градови во 
светот, со индекс од 101,35 
микрограми на ПМ10 честич
ки во воздухот.

Тетовци порачуваат дека 
нема да се откажат од бор
бата за воздух и сино небо, 
а невладините велат дека 
од политичките партии, кои 
токму оваа зима ќе се борат 
за глас повеќе, ќе бараат да 
им покажат што предвиделе 
во своите програми за борба 
против аерозагадувањето.

12 ИМАМЕ ПРАВО НА 
ЧИСТА ЖИВОТНА 
СРЕДИНА

Опкружени со отпадоци, ми-
натиот месец уметниците 
и публиката носеа маски 

и уживаа во изведбата на свитата 
„Воздух“ на Бах, во знак на про-
тест против собирот на отпадокот 
во влезот на Тетово. Во амбиентот 
околу нив, во дивата депонија, 
нормално дека не уживаа. Нео-
бичниот настап со две виолончела 
на депонијата имаше хумани-
тарен аспект и испраќаше јасен 
апел - да се отстрани сето она што 
може да предизвика ширење или 
појава на болести. Невообичаени-
от, но мошне впечатлив настап 
го организираше еколошкото 
друштво „Еко герила“.

Освен со звуците од виолон-
чела, тетовци и со шеги на своја 
сметка се трудат да го одржат 
барем своето ментално здравје, 
додека во текот на целатa година 
дишат отровен воздух. Подато-
ците се дури морничави, во рок 
од четири месеци, само 15 дена 
воздухот во градот не е загаден. 
„У Тетоо поголема е веројатноста 
да преживиш ако престанеш да 
дишиш него ако дишиш!“, е еден 
познат коментар на Дамир Нези-

ри, активист од Тетово, кој често 
се шегува на своја сметка, но и на 
сметка на своите сограѓани, кои 
најголем дел од годината се борат 
со брановите на екстремна загаде-
ност во воздухот. Незири лани ста-
на познат на социјалните мрежи 
откако со најновите индекси на 
загаденост во градот, често ѝ поса-
куваше „добро утро“ на тетовска-
та градоначалничка Теута Арифи.

Најпоразително е што гра-
дот под Шара ја доби титулата 

„У Тетоо поголема е веројатноста да преживиш 
ако престанеш да дишиш него ако дишиш!“, е 
еден од попознатите коментари на граѓански 
активист, а најстрашно е тоа што содржината 
не е шеговита, туку е суровa вистина.

ОТРОВНИОТ ВОЗДУХ НЕ ГИ РАЗМРДА ВЛАДАТА И ОПШТИНАТА

Само Бах им дојде  
напомош на тетовци!

Чистиот 
воздух не 
е луксуз 
кој си го 
дозволуваме 
еднаш 
годишно, 
туку право на 
сите граѓани
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Тетовката Влора Муртезани, 
мајка на три деца за чие веќе 
нарушено здравје секојднев-

но стравува, вели дека се плаши 
од зимата што доаѓа. Раскажува 
дека очајот завладеал во нивни-
те животи поради немоќта да се 
борат со канцерогениот воздух, 
затоа што само институциите 
можат да се справат со тоа, ама 
не ни помислуваат да помогнат. 
Младата мајка која, како што 

Што згрешивме ние за децата  
да ни живеат во гасни комори?

вели, маката ја натерала да стане 
и граѓански активист, лани со 
својот сопруг одлучила во најза-
гадените денови да не ги пушта 
децата во училиште. Муртезани 
е вознемирена и исплашена затоа 
што две од нејзините три деца, по-
ради опасно загадениот воздух, од 
лекување со таблети поминале на 
пумпички, кои секојдневно ги ко-
ристат за да ги ублажат нападите 
на астма. 

- Ова што се случува е катастро-
фа за жителите на целиот регион. 
Ние тетовци го дишеме најзагаде-
ниот воздух. Ако не се преземат 
мерки, се знае дека многу нега-
тивни работи можат да се случат. 
Со овој воздух не се живее, треба 
да се преземат мерки за да живеат 
луѓето бидејќи ракот навистина е 
проширен насекаде. „Јегуновце“ 
ни е првата рак-рана, втората ни 

е дивата депонија. Се задушу-
ваме, се плашиме за здравјето, 
кога е најзагадено и децата не ги 
пуштаме ни во училиште, ниту 
надвор да си поиграат. Крајно 
време да се реагира и да се презе-
мат мерки. Со што заслуживме 
да ни живеат децата во гасна 
комора - реагира оваа тетовка. 
Таа вели дека во последните годи-
ни нејзини роднини, пријателки, 
на релативно мла  да возраст, почна-
ле да се борат со сериозни болести. 
- Канцерот царува во Тетово, се-
којдневно слушам потресна при-
казна за некој мој познат. Вака 
тешко се живее, ако и оваа зима 
продолжиме да дишеме таков воз-
дух, институциите ќе имаат голем 
проблем со жителите на градот. 
Станува збор за нашите и за жи-
вотите на нашите деца – апелира 
Влора Муртезани.

Мајка на три деца 
вели дека е очајна 
затоа што само едното 
дете не ѝ е „зависник“ 
од пумпичка со која се 
преживуваат честите 
напади на астма.  

На прво место, пред Каи-
ро, Акра, Катманду, Манила, 
лани се најде Тетово на новата 
листа на „Нумбео“ за најзага-
дени градови во светот.

Според податоците на пор-
талот, Тетово ја држи првата 
позиција со индекс на загаду-
вање 101,55. На второ место е 
Каиро во Египет, кој е оценет 
со индекс на загадување 97,63, 
додека третопласираниот нај-
загаден град во светот е Акра 
во Гана, со индекс 97,30.

Тетово  
најзагаден 
град во  
светот

Граѓанската асоцијација „Еко 
герила“ пред повеќе од една 
година побара од американ-
скиот амбасадор Џес Бејли да се 
казнат виновниците за тоа што 
на тетовци им е страв да дишат 
дури и на жабри, потсетувајќи 
дека на овие граѓани им е загро-
зено елементарното човеково 
право – да дишат чист воздух.

„Бараме од амбасадата на 
САД во Скопје, поради прекр-
шување на човековите права за 
чист воздух и сомнение за ко-
рупција, да им се забрани влез 
во САД, како и да им се одземат 
визите на сите државни функ-

ционери што го имаат прекр-
шено ова гарантирано право.

Со ова, како вклучени и 
најодговорни во оваа активност 
на прекршување на човекови 
права се актуелниот премиер 
Никола Груевски, министерот 
за животна средина и простор-
но планирање Нурхан Изаири, 
како и другите министри и 
функционери на Владата на 
РМ, кои го имаат одобрено про-
должувањето на канцерогено-
то загадување на околу 300.000 
жители на Тетово и околината“, 
му напиша „Еко герила“ на Беј-
ли лани во март.

„Еко герила“ побара забрана 
за влез во САД, Груевски само 
што се врати од Вашингтон

Ако Македонија сака да се 
приклучи кон ЕУ, ќе треба да по-
каже дека се држи во границите 
за квалитет на воздухот.

Загадувањето на воздухот 
е нотирано како забелешка и 
во извештајот на Европската 
комисија за Македонија каде 
што стои дека е постигнат само 
ограничен напредок во спрове-
дување на националниот план 
за заштита на Квалитетот на 
воздухот.

„Минатата зима беа евиден-
тирани високи нивоа на загаду-
вање на воздухот (ПМ10), значи-
телно над границите на ЕУ“, се 
вели во извештајот од Брисел.

Европската комисија тужи 
земји членки поради загаден 
воздух, па Бугарија поради гра-
дот Перник и Велика Британија 
добија тужби од Европската 
комисија пред Судот на прав-
дата поради надминување на 
дозволената граница на ПМ10 
честичките.

Брисел ги тужи земјите  
од ЕУ поради загаден воздух

Билборди од мов како  
бели дробови на градот

Невладината организација „Еко свест“ и германската амбаса-
да деновиве најавија дека во Тетово ќе се поставува вертикална 
инсталација од мов што ќе го прочистува воздухот. „Градско 
дрво“ е инсталација со висина од 4 метри, ширина од 3 метри 
и длабочина од 60 сантиметри. Билбордите „Еко три“, кои оваа 
зима ќе бидат обид, но повеќе аларм и порака Тетово да се спаси 
од енормната загаденост, имаат капацитет еднаков на 275 дрвја. 
Од невладината организација велат дека целта на „Градското дрво“ 
не е, а и не може да биде да ги замени дрвјата, бидејќи ништо не 
може да ја замени придобивката од зелената маса.

Растителниот филтер „Градско дрво“ претставува вертикална 
структура на мовови, кои собираат прав и имаат способност да 
неутрализираат 240 тони карбон диоксид годишно, односно да го 
неутрализираат загадувањето на 417 моторни возила.

- Има потврдени сознанија дека 
индустриски и стопански објекти 
имаат индивидуални водоснаб-
дителни системи од подземните 
води што исто така се загадуваат. 
Тука се создаваат канцерогени 
материи. Колку подолго трае оваа 
агонија, толку е поголема опасно-
ста за луѓето - сериозно предупре-
ди во јули Џавит Фејзули, специја-
лист по хигиена и социјална ме-
дицина.

Не помалку канцерогени мате-
рии испуштаат оџаците на инду-
стрискиот комбинат „Југохром“, 
кој се наоѓа на околу 15 киломе-
три оддалеченост од градот и кој 
несомнено е најголем причини-
тел за загадувањето во Тетово. „Ју-
гохром“ дури на почетокот на ми-
натиот месец ја доби дозволата за 
изградба на комплетниот систем 
за отпрашување, а првиот погон, 
според најоптимистичките про-
гнози, ќе биде готов на почетокот 

на идната година. Тоа значи уште 
една зима тетовци ќе живеат во 
гасни комори. 

Тетовци и активистите лани ба-
раа овој комбинат да биде затво-
рен ако не постави филтри, а пред 
некој ден тетовската градоначал-
ничка Теута Арифи рече дека ќе 
побара од Владата „Југохром“ да 
не работи до март 2017 година, 
ако не постави филтри. Ова и не 
прозвучи премногу оптимистич-
ки, затоа што кампањските зала-
гања за чист воздух во Тетово не 
се непознати, а паралелно со тоа 
на „големите“ загадувачи упор-
но им се прогледува низ прсти. 
А за еколошкиот геноцид на кој 
се изложени тетовци, сведочат и 
теглите со цвет што произведува 
кислород, кои се поставени низ 
Тетово. Ниту упорните  протести 
на илјадниците тетовци не ја раз-
буди совеста на надлежните дека 
се одговорни за овој екоцид.
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„Фејсбук, е многу директна и напати до вулгарност ис-
крена алатка, којашто може да помогне многу во нови-
нарската професија за набљудување на јавното мислење 
околу политиката и тековните случувања. Но, истовреме-
но, знае често пати да заведе само еднонасочно, поради 
персонализацијата која ја прават денес ваквите мрежи, 
за побрзо да стасаат „само“ посакуваните информации до 
вас. Фејсбук многу придонесе за Македонија да биде тоа 
што е денес. Да не беше Фејсбук, не верувам дека поли-
тичките партии би имале толкав импакт врз општеството, 
и обратно. Како што беше и се уште е објавувањето на т.н. 
политички „бомби“ против власта. 

Ме иритира што многумина кои посакуваат демокра-
тија, на Фејсбук спроведуваат сосема поинаква акција, 
обвинувајќи ги сите кои мислат поинаку. Ме мотивира 
желбата да придонесам многу повеќе во развојот на де-
мократската мисла, како и во одржувањето на нивото на 
меѓусебна почит во комуникацијата, нешто кое го губиме 
полека, а не треба.“

Огнен Јанески, новинар

„Следам настани и луѓе кои се дел од општеството и 
понекогаш имам коментар на темата. Следам поактивно 
во време кога нештата можат да се променат на подобро. 
Така беше пред осум години, пред четири и денес... Дали 
ќе има промени? Мора.

Во ова време за мене е важно да имам став кој ќе го спо-
делам со пријатели и активисти лично и не значи повеќе 
од свесност за времето во кое живеам. Затоа што живеење-
то во виртуелен балон кој е по моја мерка, ме донесе до 
моментов, кога светот кој другите го нишаат, не е светот 
во кој јас живеам.

Дали ме иритираат постови од ФБ? Не. Следам малку 
луѓе. Не ме иритира ништо. На многу малку луѓе им веру-
вам. Луѓето кои се врзуваат за рандом луѓе, често се врзу-
ваат од погрешни причини. Не сакам така.

Зошто пишувам? Дипломирав новинарство и никогаш 
не станав новинар. Светов тргна во погрешна насока. Она 
што го правевме за подобро утре се покажа недоволно. 
Сега мораме. Јас не можам поинаку... Затоа :)

Видана Бошкова-Мицевска, графички дизајнер

Коментирам за да искажам мој став околу одредена по-
литичка ситуација, а и да останат забележани моите раз-
мислувања за некои идни подобри времиња. Ме иритираат 
политички фејсбук тролови и платеници. Кога некој влија-
телен ќе каже свое размислување, троловите и платениците 
излегуваат од своите дупки и го минимизираат ефектот од 
кажаното преку коментирање на туѓ статус, или пишување 
на свој статус. 

Но, веќе се забележува дека  троловите и платениците до-
биваат се помалку внимание. 

Свесен сум за начинот на кој што функционира државата, 
а уште посвесен дека ова мало парче земја може да функ-
ционира многу подобро, да им пружи убав и комотен жи-
вот на луѓето, да сме среќни и да сме горди што сме Маке-
донци. Секогаш го искажувам мојот личен став, во стил на 
саркастична или иронична критика кон одредени процеси 
или конкретни политички ситуации. Не дека мојот став ќе 
може да смени нешто, но ако илјадници луѓе го делат исто-
то мислење и го споделат на ФБ, тогаш и би можело да се 
смени нешто. Храброст е да знаеш од што да не се плашиш.“ 

Кирил Колемишевски, адвокат

Живееме во време кога секој има слобода да се изрази – 
имаме социјални мрежи како ФБ, Твитер, Јутјуб, коишто 
ги прават брзо и широко достапни нашите збор, слика и 
мисла! Социјалните мрежи се одлична алатка и за (себе)
промоција, особено во Македонија, каде телевизиските и 
пишаните медиуми се безмалку целосно узурпирани и 
злоупотребени од една политичка партија, но и не нудат 
ништо ново, квалитетно или интересно, што би го разбуди-
ле љубопитството на гледачот и би помогнале во едукатив-
на насока. 

Со самото тоа, ТВ медиумите, се во време на изумирање и 
за нив во некоја скора иднина, нема да има публика. 

Јас сум активна на ФБ и Твитер, веројатно зашто мислам 
дека имам што да кажам на одредени теми. Јавно го споде-
лувам моето размислување, мојот став за одредени наста-
ни и појави со сите оние кои сакаат да го видат/прочитаат. 
Секако дека тоа е голема одговорност, но и непроценлива 
можност да се учествува во директна размена на идеи и ста-
вови, но и креирање на заеднички и подобар живот.  

Синоличка Трпкова, актер и универзитетски професор

Навиката, да го притискам копчето на далечинскиот 
управувач, кое ми беше практика секој ден пред седум - 
осум години, го заменив со океанот - ФБ. Ако ТВ е река на 
дез(информации), ФБ е океан на информации, небулози, 
лични ставови, лага, вистина,..Кој знае да го користи како 
медиум, знае колку силно оружје е ФБ против лагата која 
ја пласираат другите медиуми. Но, и обратно, можноста 
да изгориш во симулацијата "на влијание" кое сметаш 
дека го имаш- е сериозно голама. Одбрав да изгорам, во 
интерес на мојот социјален експеримент - секојдневна по-
литичка активност. Човекот е политичко битие колку и да 
го негира тоа, затоа и ми е многу важно да имам (макар и 
виртуелна) комуникација со профилите (личностите кои 
стојат зад фотографиите). 

Експериментот сеуште трае, во кој можеби ќе донесам 
заклучок (како културолог и медиумски работник) дека 
ТВ е поголема и поопасна симулација, а можеби и аван-
турата ФБ е опасната стапица на виртуелното, од која ќе 
излезам со лузни“. 

Ана Глигорова, културолог и медиумски работник

Социјалните мрежи, особено Фејсбукот, како еден од 
најпопуларните медиуми, се повеќе стануваат алтерна-
тивна замена за мејнстрим медиумите. Во време на ме-
диумски мрак, директиви, каде владее цензура од некои 
центри на моќ, Фејсбукот, станува еден од најмоќните 
простори да се искаже граѓанскиот глас. Следењето на 
секојдневните политички случувања и нивното комен-
тирање е гласот на оние „обичните“ и „мали“ граѓани, за 
коишто нема место во мејнстрим медиумите. 

Токму преку користењето социјалните мрежи како 
медиум за искажување на политички ставови, добиваме 
слика за будноста на граѓаните. За следење на политиката, 
која што ја креираат другите, а во која и тој самиот е вклу-
чен. Па, преку овој метод, пронаоѓа начин да искаже свој 
коментар за она што му се сервира од другите, а тој тре-
ба да го живее. Еден од моите лични и главни мотиви за 
користење на овој простор, е мотивирањето на другите да 
го прават истото, создавајќи соодветен простор, каде што 
секој би можел да се искаже за своите гледишта.

Луми Бекири, граѓански активист

Нашите животи, буквално се претворија во политика на 
сите полиња. Така е, затоа што во Македонија сѐ зависи од 
политиката, а на политичкиот дијалог му недостасува чес-
ност и цврстина. Нема час во денот да помине, а да не се 
информирам и да не ги следам политичките настани. За 
сѐ што се случува кај нас најдобар информатор е Фејсбук. 
Жално е што единствено на ФБ можам да реагирам за 
неправдите и незаконитостите во мојата држава. Воедно 
контактирам со сите добронамерници кои ми се обраќа-
ат. Често ми пишуваат луѓе што имаат проблеми во МВР, 
каде што и јас работев, и колку можам им помагам. Среќ-
на сум кога можам да помогнам. 

Најмногу ме иритира неискреноста која ја окупира на-
шата држава. Се борам за Денот кога ќе се цени знаењето, 
професионализмот наспроти партиската подобност. И 
понатаму ќе бидам директна и ќе пишувам вистинито и 
законито. Не се плашам да пишувам затоа што единствен 
мотив ми е борбата за живот и среќна иднина на моите 
деца и на сите деца во Македонија.  

Јасминка Ангелова, правник

Општеството во кое живееме е разнишано во самата осно-
ва. Не постои област која не е проблематична, од воздухот 
кој го дишеме, здравството, образованието, економијата, 
внатрешната и надворешната политика, семејните вред-
ности, сиромашитијата, културата и уметноста... Како све-
сен, совесен и одговорен граѓанин коментирам и делувам 
секогаш и секаде кај што сметам дека има неправда и зло. 
Во поголемиот број случаи не сум лично засегната, но се-
пак давам свој придонес во борбата против општествените 
девијации, зашто сметам дека тоа е граѓанска должност. 
Човекот е човек само кога сочувствува и кога ја покажува 
солидарноста на дело. Ме иритираат групи и поединци 
кои, за да ја заштитат сопствената комоција и позиција во 
скапаново општество, глас не пуштаат и чучат зачмаени 
во привидната благосостојба (притоа дел од нив се дрзну-
ваат себеси да се наречат интелектуалци). Борба честопати 
знае да биде заморна и да изгледа безнадежно. Но, присе-
тувањето на која било мала победа го подига моралот и 
борбата продолжува. 

Ирена Ристиќ, актерка

За мене лично, политиката претставува гнев и борба. Овие 
елементи кои не се дефинитивни по број, претставуваат 
стимулансот на една порафинирана политичка битка на 
размена на аргументи и ставови. Конверзијата на гневот и 
борбата (агонот) кои се есенцијално поврзани за единката 
(односно за мене) во политичка мисла и идеја, на крај во 
визија, многу често имаа карактер на катарза. 
Но, сметам дека катарзата не претставува главна причина 
за мојот ангажман, туку можноста за квалитативно це-
дење на мислата и на идеите за подобро општество. Често 
знаат да иритираат непринципиелните пристапи на мно-
зина, кои, со нивниот начин на демонстрирање „алтерна-
тива“ на доминантните идеи, го сведуваат на лични прес-
метки и навреди. Битно да се знае дека Фејсбук не прет-
ставува вистинска политичка арена, меѓутоа и начинот на 
којшто ние го практикуваме аргументативниот мегдан 
зборува доволно за културата на политичката сцена и за 
нашите „разбирања“ за политиката и политичкото.  

Мариглен Демири, 
дипломиран професор по филозофија

Сакам да се развива  
демократската мисла

Недоволно работевме 
за подобро утре

Храброст е да знаеш  
од што да не се плашиш

Нов медиумски простор и 
алатка за себепромоција

Силно оружје  
против лагата

Замена за цензурираните 
мејнстрим медиуми

Само вака може да  
реагирам на неправдите

Гласна борба против 
општествените девијации

Квалитативно цедење  
на мислата и идеите
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фотомонтажи: Били Даркарт, Окно.мкМОНТИ ПАЈТОН ВО МАКЕДОНИЈА: Суртуците во потрага по Светиот грал и изгубената преродба

Објавено како дел од акцијата „НИЕ ОДЛУЧУВАМЕ“.  
Новинарски тим: Весна Дамчевска, Јасмина Апостолова, Ана Анастасовска, Горан Наумовски, Рада И. Маневска, Мими П. Шушлеска и Жарко Јорданоски.

Објавувањето е поддржано од Фондација Отворено oпштество - Македонија. 


