Социо-политичко

учество на младите во
Северна Македонија:
Апатија, оптимизам
или разочараност?
Студија 2019

Western Balkans
Democracy Initiative

Western Balkans
Democracy Initiative

1

Проект: Иницијатива за демократија на Западен Балкан
Издавач: Фондација за демократија на Вестминстер, Северна Македонија
За издавачот: Дамир Незири, Претставник во земјата

Автор: Мартин Галевски
Асистент истражувач: Борјан Ефтимов
Уредници: Дамир Незири, Дона Костуранова
Телефонска анкета: Тим институт
Дизајн: КОМА
Година на издавање: 2019,
Скопје, декември 2019

Подготовката на ова истражувачка студија е поддржана од Иницијативата за
демократија на Западен Балкан, програма на Фондацијата за демократија на
Вестминстер. Содржината на оваа истражувачка студија не ги одразува ставовите или
мислењата на Фондацијата за демократија на Вестминстер или Британската влада.

Социо-политичко
учество на младите
во Северна Македонија:
Апатија, оптимизам
или разочараност?
Студија 2019

Western Balkans
Democracy Initiative

Содржина

006
ВОВЕД

008

010

КЛУЧНИ НАОДИ ОД

МЕТОДОЛОГИЈА

АНКЕТАТА

14 Ограничувања на студијата

016

МАПИРАЊЕ НА СОСТОЈБАТА
НА МЛАДИТЕ ВО СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА:
ДЕСК АНАЛИЗА
17 Историски преглед на
ситуацијата на младите во
Северна Македонија
23 Институционална рамка:
чинители и структури
26 Младински организации:
тековна состојба и
предизвици
28 Предизвици со кои се
соочуваат младите во
Северна Македонија
Невработеност
Миграција
Образованието и младите
Младинско учество во
политиката

Western Balkans
Democracy Initiative

4

038

НАОДИ ОД
ТЕЛЕФОНСКАТА АНКЕТА
И ОД ФОКУС ГРУПИТЕ
39 Социо-демографска структура
на анкетниот примерок
44 Перцепции на младите за
општествените текови во
земјата и нивната позиција во
општеството
50 Поглед кон иднината,
ЕУ перспективата и
миграциите
64 Доверба во работата на
властите, лично влијание
и учество во процесите на
одлучување
78 Граѓанско учество
на младите во општеството
89 Учество на младите на избори
и членство во политичка
партија
98 Извори на информации
и интерес за политички развој
кај младите
105 Степен на согласност со
изјави во врска со политичката
активност и политичките
вредности кај младите

Western Balkans
Democracy Initiative

5

108

ЗАКЛУЧОЦИ

112

СПЕЦИФИЧНИ
ПРЕПОРАКИ ЗА
ЗАСЕГНАТИТЕ
СТРАНИ

1 Вовед во
студијата
Студијата „Социо-политичко учество на младите во Северна
Македонија: Оптимизам, апатија или разочараност?“ е резултат на
напорите на Фондацијата за демократија на Вестминстер да ги истражи
моменталните перцепции и ставови на младите во земјата. Дизајнот
на истражувањето е направен врз основа на постоечки истражувачки
студии и напори да се истражат позициите на оваа демографска група во
земјата, земајќи го предвид она што веќе е познато и надградувајќи го во
нови области. Важно е да постои разбирање и увид во перцепциите на
младите, не само поради тоа што сочинуваат четвртина од населението,
но и зошто идниот развој на земјата зависи од знаењето и вредностите
на новите генерации. Младите луѓе во Северна Македонија несомнено
имаат оставено свој белег на општеството. Дали е тоа преку активизам,
ангажираност преку младински организации и волонтерска работа,
преку протестни движења, или дури и преку нивното иселување од
земјата, тие силно влијаат на општествениот развој на земјата на
различни начини. Поради тоа со овој истражувачки труд, се обидуваме
да обезбедиме современа перспектива во начините на кои младите луѓе
размислуваат сега – за нивното место во општеството, нивното учество и
нивните гледишта.
Намерно отстапивме од „традиционалната“ дефиниција за тоа кои
лица се сметаат за млади и направивме студија која ни овозможува да
погледнеме подалеку од „формално младите“ истражувајќи ги ставовите
и на оние кои имаат над 29 години, последната година во која некој се
смета за „младо лице“; и да ја прошириме таа граница до 35 години.
Сметаме дека феноменот на „продолжена младост“ кој се јавува поради
тоа што младите подолго се дел од образовниот процес, подоцна
наоѓаат вработување и подолго остануваат зависни од своите родители.
Утврдивме дека моменталната состојба со младинското учество
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е ниска, но младите имаат оптимизам и позитивни гледишта за
иднината. Повеќето млади граѓани се чувствуваат социјално исклучени,
верувајќи дека институциите не се грижат за нивните проблеми и се
нерасположени да преземат акција и да ги подобрат своите животи. Но
истовремено, забележавме дека младите кои се општествено активни
покажуваат поголемо задоволство со своето место во општеството,
оптимистички перспективи и веројатност да останат во својата
татковина.
Ова истражување беше развиено и спроведено од Фондацијата за
демократија на Вестминстер во соработка со Младински образовен
форум. Телефонското анкетирање беше спроведено од ТИМ Институт.
Анализата на истражувањето ја подготви Мартин Галевски во соработка
со Борјан Ефтимов. ВФД ја изразува својата благодарност за нивната
посветеност на ова истражување. Воедно би сакале да ја посочиме
и поддршката од Британската влада, без која креирањето на ова
истражување немаше да биде возможно.
Ваквиот вид истражувања се важни за позиционирањето на младите,
за поттикнувањето на информирани дискусии и за изработката на
политики засновани на факти. Се надеваме дека оваа публикација ќе
најде своја намена кај младинските групи и институциите и дека ќе
сведочиме повеќе истражувачка работа во областа која ќе им помогне
на институциите и другите засегнати чинители да бидат во контакт со
потребите на младите.

Дамир Незири,
Претставник во земјата за
Фондација за демократија на Вестминстер

Дона Костуранова,
Програмска менаџерка,
Фондација за демократија на Вестминстер
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2 Клучни
наоди од
анкетата
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• Помалку од една третина од
младите (31%) сметаат дека
државата се движи во правилна
насока.
• 36% од младите веруваат дека
за 5 години од денес државата
ќе биде подобро место за
живеење за младите.
• Само 3% од младите се целосно
задоволни со нивното место во
општеството.
• Што се однесува до европската
перспектива на земјата, 60% од
младите во Северна Македонија
веруваат дека земјата ќе стане
членка на ЕУ. 70% од нив
сметаат дека тоа ќе се случи во
наредните 5 години.
• 80% од младите сметаат дека
властите воопшто не се грижат
или само делумно се грижат
за нив и за нивните потреби и
проблеми.
• Младите генерално веруваат
дека не можат да влијаат врз
работата на властите, а 6 од
10 млади лица веруваат дека
воопшто не можат да влијаат
врз тоа како работат властите.
• 85% од младите никогаш
не биле консултирани од
властите, ниту на локално ни на
централно ниво.
• Приближно едно од пет
млади лица (22%) во земјата
веруваат дека сегашната власт
е посветена да ги адресира
проблемите на младите.
• 71% од младите се опишуваат
себеси како општествено
неактивни граѓани.
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• Само 8% од младите преземале
чекори за решавање одреден
општествен проблем.
• 90% од младите во Северна
Македонија никогаш не биле
дел од граѓанска/невладина
организација или иницијатива
која работи на проблеми
поврзани со општеството,
додека само 20% од нив можат
да се замислат во иднина да
се приклучат на некоја од
активностите на граѓанска/
невладина организација или
иницијатива.
• 7% од младите се изјасниле
дека се членови на политичка
партија, а дополнителни 20%
се поддржувачи на политичка
партија.
• 64% од младите изјавиле дека
секогаш гласаат на избори.
Меѓутоа, секое второ младо
лице не верува дека може да
влијае на ситуацијата во земјата
преку гласање на избори.
• 71% од младите во земјата
мислат дека онлајн активизмот
е поважен од офлајн
активизмот.
• 6 од 10 млади лица сметаат дека
на ЛГБТ луѓето не им е место во
политиката.
• 35% од младите сметаат дека
мажите се подобри политичари
од жените.
• 63% од младите сметаат дека
сите политички партии се исти.
• 85% од младите сметаат дека на
земјата ѝ треба лидер со цврста
рака.

3 Методологија
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Истражувањето во областа на младите во Северна Македонија има
кратка традиција. Многу теми и цели што ги засегаат младите допрва
треба детално да се истражуваат. Во периодот на Југославија, но и
подоцна во 1990-тите и 2000-тите студиите за младите беа во недоволен
број. Знаци на подобрување може да се забележат дури во последната
деценија. Како што е забележано во Извештајот на Youth Wiki за
младинските политики во Северна Македонија (од 2017-та година)
нема посебна линија за финансирање и поддршка на истражувања во
полето на младите и на младинските политики. Државата се посветува
на истражување само кога треба да се изготви Националната стратегија
за млади, како што беше случајот со првата Национална стратегија за
млади 2005-2015 кога беа ангажирани надворешни експерти, и кога
се изготвуваше втората Национална стратегија за млади 2016-2025,
кога од Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања
(видете Јакимовски et al. 2014) беше побарано да обезбедат основни
наоди со цел да се идентификуваат критични точки за интервенција
за прашања поврзани со младите. Во отсуство на истражувања за
младите иницирани од државата, ваквата празнина ја пополнуваат
истражувањата спроведени од младинските организации, други видови
граѓански организации, аналитички центри (think-tanks) и меѓународни
тела. Оттука, една од мисиите на ова истражување е да го поттикне и
да го прошири опфатот на истражувања посветени на младите што ќе
се засноваат врз докази, со потенцијал тие да послужат како почетна
точка за развој на политики во таа област, како и да поттикнат идни
истражувања.
Постојните младински студии во Северна Македонија најчесто ги
таргетираат младите лица во рамките на образовниот процес –
„учениците и студентите“. Целни групи што не се ученици или студенти
се во фокусот само на малку студии. Според нас, тоа е знак дека е
потребен поширок опсег на вклучување. Имајќи го тоа предвид, целта на
оваа студија беше да се постигне поширок опфат. Оттука, поимот „млади
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лица“ во оваа студија се однесува на лица на возраст од 15 до 35 години.
Оваа дефиниција е малку поширока и отстапува од дефиницијата на
млади што се користи во европските документи каде што возрасниот
опсег е од 15 до 30 години1, или дефиницијата што се користи во
Националната стратегија за млади 2016-2025 каде што терминот „млади“
се однесува на сите лица на возраст од 15 до 29 години.
Според нас, постојат добри причини, особено во пост-социјалистичките
земји во транзиција како што е Северна Македонија, да се земат предвид
лицата во старосната граница од 30 до 35 години како составен дел од
анализата на младите. Како што е наведено во студијата на Светската
банка (2003), дефиницијата на млади зависи од социо-економскиот,
културолошкиот и секторскиот контекст во кој се спроведува студијата.
Со други зборови, имајќи ги предвид социјалните, економските и
културолошките фактори, младите лица во различен контекст може
побавно или побрзо да се стекнат со карактеристиките на возрасност.
Во македонскиот контекст, постојат индиции дека почетокот и патот кон
возрасноста често доаѓа значително подоцна – ситуација што е поврзана
со фактот дека дури и по 30-тата година, многу млади лица: (1) во голема
мера остануваат финансиски и станбено зависни од нивните родители,
и поради тоа им недостасува економска и лична независност; (2) се
соочуваат со долгорочна невработеност или подолго време поминуваат
во образовниот процес; (3) не учествуваат во институционалните
процеси на носење одлуки; и (4) живеат во контекст на пролонгирана
трансформација на општеството.
Што се однесува до дефиницијата на учеството на младите во
политиката, тоа може да се разгледува најмалку на два начини: (1)
во потесна смисла што подразбира ангажман во конвенционалната
политика преку политички партии, гласање на избори, итн.; и (2) во
поширока смисла, што исто така се однесува на различни иницијативи
што можат да бидат во форма на граѓански здруженија, неформални
активности што се движат од потпишување петиции до разно форми
на бојкот, протести и окупирање јавен простор, или понови форми на
политички ангажман преку социјалните медиуми. Во оваа студија се
користи второто разбирање на поимот бидејќи тоа ни дозволува да

1 Дефиницијата од 15-30 години често се користи во официјалните документи и анализи
на ЕУ. Но вреди да се напомене дека Европската стратегија за млади (2010-2018) не
користи официјална дефиниција за конкретниот период од животот кога лицето се смета
за „младо“. Оваа дефиниција се разликува од една до друга земја членка на ЕУ и возраста
се разликува според временските и социо-економските карактеристики.
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поставиме попредизвикувачки прашања за видовите и степенот на
младинското учество.
Студијата беше спроведена во три фази. Во правата фаза беше
спроведена деск анализа (desk-analysis) со цел да се соберат постоечките
студии што се фокусираат на младите во Северна Македонија. Овие
студии беа искористени за да се информира и збогати мапирањето
на состојбите претставено во Дел 4. Голем предизвик во текот на овој
процес беше како да се обезбеди дека најновите случувања во областа
се земени предвид. За да не дојде до изоставување на неодамнешните
и тековните промени, онаму каде што сметавме дека има потреба,
директно контактиравме со релевантните засегнати страни да ни дадат
ажурирани информации.
Втората фаза се состоеше од телефонска анкета составена од
33 прашања (и дополнителни 7 социо-демографски прашања),
организирани во 7 теми. Анкетата беше изготвена и се спроведуваше
на начин што овозможи репрезентативни податоци на засегнатото
население на национално ниво (млади на возраст од 15-35 години),
по принципот на случаен избор2. Наодите презентирани во Дел 5 се
базираат на одговорите на 1025 испитаници што учествуваа во анкетата.
Собирањето на податоците од телефонската анкета го спроведе
истражувачката агенција ТИМ Институт, во периодот од 23 до 29 мај 2019
година.
Во третата фаза, беа организирани две фокус групи, една во Скопје
и една во Тетово. Фокус-групите вклучуваа млади лица на возраст од
15 до 35 години, и беа спроведени по завршувањето на телефонската
анкета. Примарната цел на фокус-групите (во Дел 5) беше да понуди
дополнително преглед на ситуацијата на начин што не е лесно воочлив
од квантитативните податоци. Во тој поглед, фокус-групите дадоа
можност за контекстуализирање на податоците добиени од анкетата, и
онаму каде што тоа е можно, значајно ги надополнуваат тие податоци.
Важно е да се напомене дека причината за спроведување на фокусгрупите не беше единствено да се потврди она што веќе го дознавме
преку телефонската анкета, туку да побараме дополнителни, па дури
и спротивставени објаснувања за она што беше претходно добиено
како резултат. На пример, додека анкетата го истражуваше степенот до
кој младите лица гласаат на избори, фокус-групите беа можност да ги
истражиме причините зад понудените одговори.

2 Ниво на доверба 95%, со маргина на грешка: +3.46%.
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на
3.1. Ограничувања
студијата

Се разбира, постојат ограничувања во нашето истражување што треба
да се земат предвид. Прво, треба да се напомене дека испитаниците
на возраст од 15 до 18 години беа помалку застапени во споредба
со другите возрасни групи во анкетата. Испитаниците од скопскиот
регион исто така беа повеќе застапени во споредба со испитаниците од
останатите административни региони (видете Дел 5.1 за повеќе детали).
Второ, свесни сме за фактот дека поголем број фокус-групи
потенцијално би довеле до уште попрезицен увид на прашањата
опфатени во оваа студија. И покрај ваквите ограничувања, веруваме
дека двете фокус-групи значително го збогатија нашето разбирање
на перцепцијата на младите за неколку значајни прашања што не се
појавија во резултатите од анкетата.
Во секој случај, со изборот на два различни методолошки пристапи
– еден квантитативен и еден квалитативен – сметаме дека успеавме
максимално да ги искористиме соодветните силни страни на секој од
овие пристапи и, донекаде, да компензираме за нивните слабости.
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4 Мапирање
на состојбата
на младите
во Северна
Македонија:
Деск анализа
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Во овој дел, нашата цел е да обезбедиме преглед на
ситуацијата на младите во Северна Македонија од
перспективата на чинителите, структурите и документите
што ги засегаат младите. Подготовката за пишување на
овој дел започна со опсежен процес на пребарување на
достапната литература и релевантни податоци од областа
на младите. Во овој процес, како што се очекуваше,
во неколку наврати се соочивме со предизвикот да
најдеме релевантни документи и извори, или конкретни
информации за кои бевме заинтресирани. Меѓутоа, сè
уште веруваме дека студијата дава ажурирана оцена и
разумно ги пресликува состојбите на теренот. Онаму
каде што е можно, како што беше спомнато претходно,
ги проверивме најновите случувања со соодветните
институции и чинители за да се осигуриме дека
обезбедените информации се релевантни и веродостојни.

4.1.

Историски преглед на
ситуацијата на младите во
Северна Македонија
Се чини корисно да ја започнеме оваа студија со краток хронолошки
преглед на состојбата на младите во Северна Македонија од крајот на
Втората светска војна па сè до денес.
Повоениот период во педесеттите и шеесеттите години во Југославија
(во чиј што дел беше и Северна Македонија) се карактеризира со обид
младите да се позиционираат како клучните двигатели на економскиот
и општествениот напредок. Младите биле привилегирана општествена
група и често се сметале, барем симболично како „олицетворение на
напредокот“ (Ule 2012: 30). Овој вид на позиционирање на младите бил
инструмент за идеолошкиот напредок на концептот на социјализмот,
неговите вредности и цели. Во овој контекст, сликата на младите
лица за време на југословенскиот период била очигледно и неспорно
афирмативна.
Меѓутоа, идеолошки контаминиран третман на младите вади на
површина многу слабости и кулминира со почетокот на студентските
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движења кон крајот на 1960-тите. Овие движења настанале, повеќе или
помалку, истовремено со другите студентски движења ширум светот
и за првпат се покажало незадоволството на младите од аспектите
на социјалистичкиот систем и позиционираноста на младите во
општеството.
Како резултат на тоа, во текот на седумдесеттите и осумдесеттите години
од минатиот век, младите се ставени „под лупа“ со цел да се утврдат
причините за нивното незадоволство, и од идеолошка перспектива,
да се заштити социјалистичкиот проект. Во сферата на политиката,
застапувањето на младите е во ексклузивен домен на Сојузот на
социјалистичката младина на Југославија, формално замислен како
независна самоуправувачка форма на општествено учество, иако во
реалноста често бил извор на присилна и задолжителна мобилизација
под строга контрола на државата (Howard 2003). Сепак, за политички
помалку чувствителните области што не претставувале опасност по
воспоставениот политички поредок (на пример, спортски клубови
и домови на културата) младите лица имале значителен степен на
автономија (ibid.).
Кога Северна Македонија се стекна со независност во 1991 година,
и покрај зголеменото внимание на граѓанското општество и
демократската трансформација, младинските прашања не беа
рангирани високо на списокот на приоритети на тогашните власти.
Тоа делумно се должи на итност за приоритизирање и решавање на
„транзициските“ прашања што следеа по распадот на Југославија, а
делумно на недостатокот на амбиција и отсуство на реформаторски
идеи од страна на државата. Во тој поглед, младите беа ставени
на маргините на политичкита агенда, со речиси никаков развој на
политики во оваа област, ниту сеопфатен стратешки преглед на нивното
место и улогата во општеството. Слично со југословенскиот период,
младите се сметале за приматели на политиките, наместо еднакви
партнери во процесот на градење на демократското општество. Во
голема мера поради нивното искуство со младинските организации во
текот на социјалистичкиот период, значителен број млади лица во текот
на целата деценија на 1990-тите бил незаинтересиран за учествува во
малкуте постоечки младински организации.
Во 1997 година, донесувањето на новиот закон со кој се овозможи на
Педагошкиот факултет во Скопје да спроведе настава за етничките
Албанци на нивниот мајчин јазик доведе до низа протести од етничките
македонски студенти кои бараа итно повлекување на законот, сметајќи
го за неуставен и дестабилизарчки за иднината на земјата (Myhrvold
2005). И покрај општото изразување на незадоволството од работата
на владата во тоа време, студентските протести во 1997 година - кои сè
уште остануваат едни од најголемите во поновата историја на земјата
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- беа придружени со силни националистички призвуци и слогани
често преминувајќи во чист анимозитет кон етничките Албанци, иако
тоа можеби не била првичната намера. Во споредба со студентските
протести во Србија што помогнаа да се галванизира демократско
движење против режимот на Слободан Милошевиќ, во Северна
Македонија студентските протести од 1990-тите првенствено послужија,
за жал, како извор на дополнителен етноцентризам (Галевски 2015).
На почетокот на новиот милениум, ситуацијата пополека почнува да се
менува и се прават првите вистински напори за утврдување национални
политики за млади (Совет на Европа 2010). Поттикнато од процесот на
европеизација (Северна Македонија станува земја кандидат за влез
во ЕУ во 2005 година) и со продирањето на меѓународните донатори
очигледно беше дека младинските прашања добиваа повеќе внимание.
Во 2005 годна, за прв пат беше донесена 10-годишна Национална
стратегија за млади, но со прилично нејасна институционална рамка и
механизми за спроведување. Иако планот бил да се донесе акциски план
за секоја година, поконкретен акциски план бил изготвен само во 2009та година. Со оглед на тоа што стратегијата постоеше само на хартија, не
ги исполни потребите на младите и, оттука, само незначително помогна
за подобрувањето на статусот на младите и нивната моќ во општеството.
Во периодот на владеење на ВМРО-ДПМНЕ и нивната коалиција (20062016 година), особено во првите години, имаше значителен бран на
оптимизам и ветувачки знаци дека младите ќе бидат еден од врвните
приоритети на нивната политичка агенда. Меѓутоа, со тек на време, оваа
заложба доби повеќе популистички и декларативен карактер отколку
вистинска посветеност кон подобрување на позицијата на младите.
Владата покажа ограничена посветеност на дијалогот со младите и
младинските организации во подготовката на Законот за млади. Во
случаите кога на младите им беше даден одреден глас, тоа најчесто
беше направено за да се спречи критика и да се прикаже (и визуелно и
дискурзивно) дека младите се легитимно вклучени, додека во реалноста
тие остануваат без суштинско влијание.
Многу младински граѓански организации и други видови граѓански
организации, особено оние што ја критикуваа работата на владата,
беа прикажани како да им служат на интересите на опозицијата,
на странски фондации или лични интереси. Често тие беа цел на
истраги и инспекции, критикувани ad hominem од страна на „црните“
кампањи на провладините медиуми и секојдневно подложни на груба и
непропорционална критика од страна на високи државни функционери.
Во неколку наврати, поранешниот премиер Никола Груевски директно
се закануваше дека ќе ги затворат граѓанските организации што беа
финансирани од странство, нарекувајќи ги „Соросоиди“ - навредлив
термин што доаѓа од презимето на американскиот милијардер,
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филантроп и претседател на Фондацијата Отворено општество, Џорџ
Сорос. Во неколку извештаи на ЕУ за напредокот на земјата (на пример,
за 2015-та и 2016-та година) се забележани случаите на вознемирување,
заплашување и малтретирање на активисти од граѓанското општество и
граѓанските организации.
Во ноември 2014-та година, приближно 2000 студенти, организираа
масовен студентски протест против најавените измени на Законот за
високо образование (BalkanInsight 2014а). „Студентскиот пленум“, како
што неформално се нарекуваше движењето, бараше од владата да го
повлече својот план да воведе државен испит пред дипломирањето. И
покрај обидите на властите да го дискредитираат движењето давајќи
му политичка (т.е партиска) конотација, Студентскиот пленум имаше
значајна улога во подобрувањето на сликата на младите во земјата,
успевајќи да го оспори долгогодишниот став дека младите: (1) се
пасивни и немаат капацитет и волја да изразат отпор и незадоволство
против социјалната и политичката неправда; и (2) не можат да
мобилизираат граѓани без поддршка на политичка партија.
Фактот дека владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ се обиде да ја поткопа
и делегитимизира улогата на Студентскиот пленум доведе до уште
поголемо чувство на неправда меѓу студентите и вториот протест
привлече повеќе од 12.000 луѓе (BalkanInsight, 2014б). Во тој момент,
стана јасно дека протестот не беше започнат само за повлекување на
„државниот испит“, туку и со цел да се покаже поширока огорченост
кон сè поавторитарното и игнорантско однесување на владата. По
две-неделна окупација на просториите на најголемиот и најстариот
универзитет во земјата (Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“) и
растечката поддршка од јавноста, движењето ја принуди владата да го
повлече предлогот за воведување на државен испит. Во овој контекст,
Студентскиот пленум ја постигна својата иницијална цел да спречи да се
направат штетни измени во Законот за високо образование. Вреди да се
напомене дека Студентскиот пленум служеше како инспирација и доведе
до основањето и на Професорскиот пленум и Средношколски пленум.
Политичката ситуација во земјата, и веќе кревката социјална средина
за младите, драматично се влоши во периодот меѓу 2014-та и 2016та година, кога земјата се соочи со обемен скандал со прислушувани
разговори. Главната опозиција во тоа време (СДСМ) ја обвини владата
дека води програма за незаконско прислушување на илјадници граѓани,
вклучувајќи новинари, политичари (од власта и од опозицијата) и
други јавни личности, во период од четири години. Аудио записите кои
беа преставени пред јавноста обелоденија сериозни индикации дека
највисоки владини функционери и нивни блиски соработници биле
вклучени во висока корупција, изнудување, мешање во судството и
контрола на медиумите.

Western Balkans
Democracy Initiative

20

Револтирани од содржината на снимките, десетици илјади луѓе
протестираа, многу од нив млади лица, на бројни протести во
главниот град Скопје и други делови на земјата, со барање за оставка
од премиерот Никола Груевски и неговата влада. Во текот на антивладините протести предводени од неформалното граѓанско движење
наречено „Шарена револуција“ неколку млади активисти беа парично
казнети и изведени пред суд поради наводна „граѓанска непослушност“
во текот на протестите. Поради гореопишаните настани, повеќето
реформски мерки (не само оние поврзани со младинските прашања) во
периодот од 2014-та до 2017-та година беа во сериозен застој.
Владата водена од коалицијата на СДСМ, особено на почетокот на
мандатот, покажа поголема отвореност и транспарентност. Како што
е забележано во Извештајот на ЕУ за напредокот на земјата за 2018
година, „острата реторика, притисокот и таргетираните истраги се
намалија“ (European Commission 2018: 2). На почетокот, владата покажа
политичка волја за справување со прашања поврзани со ситуацијата
на младите. Се воведе проектот „Гаранција за млади“ за да се помогне
вработувањето на младите, се донесе нова Сеопфатна стратегија за
образование 2018-2025 година, нов Закон за високо образование, и
повторно почна изготвувањето на Законот за млади Сепак, резултатите
од овие иницијативи се сè уште скромни.
Во моментов, се чини дека дел од предизвикот пред оваа влада, како
и на претходните, е да покаже континуиран и одржлив напор што е
потребен за да се гарантира успешно спроведување на овие процеси.
Инаку, постои ризик овие иницијативи да станат само „фасадни“
реформи, наместо активности што ќе направат вистинска разлика за
младите луѓе и нивните животи. Искуствата од минатото покажуваат
дека по одредено време владите често го губат почетниот импулс за
справување со младинските прашања, или едноставно ги забораваат,
нешто што треба да се избегне по секоја цена. Како што е наведено
од Коруновска-Србијанко и други (2011:7), дилемата што постојано
се појавува во Северна Македонија е дали младите луѓе „служат само
како украс на документите донесени од владата со цел да се исполнат
барањата на меѓународната заедница и дали тие се на списокот на
приоритети на секоја партија само за време на изборните кампањи,
за потоа да бидат заборавени од институциите и владата откако
политичките функции се обезбедени?“.
Од почетокот на 2017-та година, решавањето на спорот со името со
Грција бараше значителен институционален напор на највисоко ниво
и, до некоја мера очекувано, останатите реформски приоритети,
вклучувајќи ги и оние поврзани со младите, останаа да чекаат во
заднина. Тоа покажува дека уште многу треба да се работи за да се
зајакне капацитетот на јавните институции за справување со неколку
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стратешки приоритети истовремено. Во секој случај, затворањето на
спорот со Грција е знак што се очекува да ја донесе Северна Македонија
поблиску до вратите на Европската Унија.
Како дел од барањето за пристап кон ЕУ, Северна Македонија се оценува
во 33 области од Acquis Communautaire, вклучувајќи ги и младите
(опфатени во Поглавјето 26 Образование и култура од европското
законодавство). Иако областите на образование, обука, млади и култура
се пред сѐ во надлежност на земјите членки, од земјите кандидатки се
очекува да имаат солидно управување во овие полиња. Во тој поглед,
секој извештај за напредокот на Северна Македонија во патот кон
Европската Унија накратко известува за нивоата на адаптација на
овие области (вклучувајќи прашања поврзани со младите). Сепак, во
досегашниот процес на скрининг главниот фокус е даден на оценување
на капацитетот на земјата да ги исполни политичките и економските
критериуми, како што се владеење на правото, борба против
корупцијата, заштита на човековите права и заштита на малцинствата,
реформа на јавната администрација, слобода на медиумите, движење на
стоките и монетарна политика. Тоа значи дека младинските политики,
барем што се однесува до процесот на прием за членство во ЕУ, служат,
барем досега, само како секундарно барање. Во секој случај, некои од
политичките и економските критериуми што се примарен фокус на
агендата на ЕУ директно допираат до прашања поврзани со младите (на
пример, невработеност на младите, емиграција, итн.).
Во последните години, по започнувањето на Берлинскиот процес во
2014-та година, ЕУ се вклучува во поттикнувањето на младинската
соработка во регионот на Западен Балкан, вклучувајќи ја Северна
Македонија и пет други земји (Албанија, Босна и Херцеговина,
Косово, Црна Гора и Србија). Значаен исчекор беше направен во текот
на Самитот за Западен Балкан во Париз во јули 2016-та година со
основањето на Регионалната канцеларија за младинска соработка
(RYCO) чијашто цел е да се зголеми видливоста на младите, да се
подобри вмрежувањето на младите и да се адресираат потребите на
младите во регионот. Фактот што ЕУ силно го поддржува овој процес
така што овозможува истражувачки проекти, стипендии, можности за
вмрежување и размена, и фактот дека договорот RYCO беше потпишан
од шесте премиери на земјите од Западен Балкан укажува на важноста
што му се дава на ова прашање. На политичко ниво, на RYCO може да се
гледа и како заеднички напор на ЕУ и на владите од земјите на Западен
Балкан за „европеизација“ на младинските политики и практики
во земјите од Западен Балкан како што напредуваат на патот кон
приклучувањето во ЕУ.
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4.2.

Институционална рамка:
чинители и структури
На национално ниво, Владата, како институција со извршна моќ,
има клучна одговорност за развојот на политики, реформи и мерки
посветени на младите. Покрај Владата, главното тело одговорно за
политики за младите е Агенцијата за млади и спорт. Во краток период
во минатото (1998-2000 година), Агенцијата има статус на министерство,
меѓутоа, овој статус подоцна е поништен со процесот на намалување
на бројот на министерства и е трансформирана во Агенција (Совет
на Европа 2010). Иако Агенцијата не работи на истото ниво како
министерство, има сопствен независен буџет и одговорности. Во
минатото, поради ограничени човечки ресурси и капацитети, постоеле
предлози работата на Агенцијата да се пренесе под капата на други
министерства (на пример, Министерството за образование и наука);
меѓутоа, во моментов, нема индикации дека се разгледуваат слични
идеи.
Агенцијата има мандат да го координира, следи и оценува
спроведувањето на Националната стратегија за млади, како и да
спроведе анализа на секторот млади, да поттикне финансиска и друга
поддршка на секторот млади и да обезбеди информации за младите
во однос на низа услуги и програми. Во последните неколку години,
од страна на Агенцијата беа направени неколку обиди да се изготват
посебни акциски планови за реализација на приоритетите предвидени
во Националната стратегија за млади. Меѓутоа, како и во минатото,
акциските планови не се следат соодветно откако ќе се донесат.
Понатаму, Агенцијата е предмет на критика поради тоа што нејзин
главен, и често единствен фокус, е подобрувањето на спортската
инфраструктура што одзема најголем дел од средствата, а при тоа многу
малку внимание се посветува на секторот млади. Во тој контекст, има
голема несразмерност во поделбата на фондовите наменети за спорт,
од една страна, и за млади, од друга страна. Тоа е очигледно штом се
погледне буџетот на Агенцијата. Според бројките прикажани на Слика
1 подолу, делот од финансиските средства предвиден за млади од
вкупниот буџет на Агенцијата е постојано маргинален, иако има некои
подобрувања во текот на последните три години.
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Слика 1: Распределба на буџетот, Агенција за млади и спорт
Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Средства
доделени
за спорт

99.4%

99.75%

99.5%

96%

93.5%

95.9%

Средства
доделени
за млади

0.6%

0.25%

0.5%

4%

6.5%

4.1%

Процесот на одлучување во областа млади на национално ниво, покрај
Агенцијата вклучува и други институции и министерства, како што се:
Министерството за образование и наука, Министерството за труд и
социјална политика, Националната агенција за европски образовни
програми и мобилност, Агенцијата за вработување, Бирото за развој
на образованието, итн. Главниот предизвик во моментов е да се
зголеми вкрстувањето на идеи и проекти меѓу различни институции
и да се зголеми нивната соработка во спроведувањето на клучните
политики насочени кон младите. Во моментов, голем број од реформите
и политиките за млади зависат од клучното лице што раководи со
институцијата, а не институцијата во целост. Честите промени на лица
на клучни позиции (на пример, Министерството за образование и наука)
придонесуваат за стагнација и низок степен на одржливост и влијание
на реформите.
Во септември 2017-та година, како позитивен чекор, Собранието
на Северна Македонија основаше Клуб за младински прашања и
политики, според трендот на Европскиот парламент и на парламентите
на земјите членки на ЕУ. Клубот е неформално тело составено од
помлади пратеници од сите парламентарни партии чијашто цел е
да се остварат интересите на младите во земјата, во соработка со
младински организации, неформални младински групи и политичките
подмладоци. Сепак, во моментов, нема официјална собраниска комисија
задолжена за младински прашања каде што детално би се разгледувале
конкретни иницијативи и предлози. Во март 2018-та година, повторно
како позитивен чекор, Владата одржа тематска седница посветена на
политиките за млади, меѓутоа, оттогаш немало последователни седници
и ваквата практика не е институционализирана.
На локално ниво, секоја општина е задолжена за носење одлуки што се
однесуваат на младите. Но, само мал број општини изразиле поддршка
за младински активности, најчесто преку поддршка на младински
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информативни центри (на пример, општина Гостивар и општина
Центар во Скопје) или преку давање грантови и поддршка за младински
организации. Во последните неколку години (особено во периодот
2015-2017-та година) во речиси сите општини се формираа Локални
младински совети и креираа Локални стратегии за млади. Меѓутоа, во
моментов, повеќето од овие Совети не се во функција и нивните мандати
се истечени. Во овој контекст, локалните совети немаат вистински
ефект, и се донесени само како чиста формалност.
Во моментов, нема официјална младинска чадор-организација ниту на
локално ниту на национално ниво. Оваа улога во текот на процесите на
консултации, како што е изготвувањето на Законот за млади, најчесто ја
има Националниот младински совет на Македонија и/или Коалицијата
на младински организации СЕГА, иако тие не се формално признаени во
ниту еден закон.
Националниот младински совет на Македонија (НМСМ), основан во 2013
година, е национална чадор-организација што ги промовира и застапува
правата на младите, при што обединува 40 организации водени од
младите или посветени на младите. Членките на НМСМ се разновидни.
Тука се соединуваат организации што работат на национално и на
регионално ниво, во рурални и урбани средини, студентски организации
и подружници на други организации. Треба да се спомне дека во рамки
на НМСМ се вклучени и подмладоците на политичките партии. Ваквата
пракса може се смета за позитивен чекор бидејќи има потенцијал да ја
зајакне соработката помеѓу (подмладоците на) политичките партии и
младинските организации. Од 2015 година, НМСМ е дел од Европскиот
младински форум.
Коалицијата на младински организации (СЕГА), основана во 2004 година,
е национална платформа на младински организации посветена на
лобирање за законодавни измени, како и на обезбедување поддршка за
младинскиот активизам. Коалицијата се состои од 12 полноправни и 14
придружни организации-членки.
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4.3.

Младински организации:
тековна состојба и предизвици
Во овој дел се осврнуваме на потенцијалот и предизвиците со кои се
соочуваат младинските организации во Северна Македонија, како
и нивната улога и капацитети за граѓанско ангажирање на младите.
Примарниот фокус е на младинските граѓански организации чии
членки и фокус се младите луѓе и чиишто активности се поврзани со
исполнувањето на потребите на младите. Иако недостигот на податоци
отежнува да се утврди точниот број на младински организации во
Северна Македонија, се чини дека има зголемување на бројот на вакви
организации во последните години - иако нивниот број останува сè
уште релативно низок во споредба со вкупниот број на регистрирани
граѓански организации, што приближно изнесува 6000 (Youth Wiki 2017).
Студијата за младинските трендови од 2010 година, спроведена од
Коалицијата на младински организации СЕГА, мапира 103 младински
организации во земјата (Марковска Спасеновска и Нашоковска, 2010).
Тие се најчесто „скопјецентрични“, бидејќи најмногу од нив се со
седиште во главниот град Скопје, а помал дел функционираат во други
места. Истражување спроведено од Младинскиот образовен форум
идентификува најмалку 50 студентски организации со седиште во
главниот град (Младински образовен форум 2012). До кој степен овие
регистрирани младински организации се навистина активни е во
доменот на шпекулации.
Точниот број млади луѓе што се граѓански активни е непознат – барем
не од официјалните извори. Разумна процена на процентот на млади
луѓе ангажирани во младински организации или други видови граѓански
организации може да се даде ако се погледнат неколку постојни студии
што се спроведени во последниве неколку години. Глобалниот извештај
за граѓанско учество на Galup (2016 г.) ја рангира Северна Македонија
меѓу десетте најниско рангирани земји во однос на процентот на
граѓани што волонтираат, со само 7% од граѓаните кои се општествено
активни. Слични стапки на учество се забележуваат во целиот блок
посткомунистички земји во Централна и Источна Европа, кои очигледно
заостануваат зад поразвиените земји од Западна Европа.
Во неодамнешната студија за младите спроведена од Фондацијата
„Фридрих Еберт“ (види Топузовска-Латковиќ и други 2019), 20% од
испитаниците одговориле дека волонтирале во последните 12 месеци,
додека само 3,3% од испитаниците одговориле дека биче вклучени во
работата на младинска организација. Според некои претходни студии,
политичките партии остануваат попривлечно место за учество меѓу
младите (Марковиќ и други 2006; Марковска Спасеновска и Нашоковска
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2010). Што се однесува до студијата на Фондацијата „Фридрих Еберт“, ова
укажува на парадокс со оглед на тоа што младите изјавиле дека најмалку
имаат доверба во политичките институции и политичките партии од
сите наведени институции (Топузовска-Латковиќ и други 2019).
Финансирањето е уште еден проблем што ги засега младинските
организации во Северна Македонија. Поради финансиски причини,
многу од нив не можат да одржат континуитет во своите активности
и на повеќето им недостасува долгорочен стратешки пристап за
организациски развој. Тенденцијата да работат врз основа на проекти
е очигледна, што го доведува во прашање нивниот континуитет
и одржливост. Поради буџетските ограничувања, дел од нив
вообичаено спроведуваат проекти со ниски трошоци или без никакви
трошоци. Државните институции на локално и на национално ниво
распределуваат одредени, иако ограничени, средства за граѓанските
организации, но не конкретно за младинските организации.
Спонзорствата и донациите од бизнис заедницата се скрoмни и имаат
незначителен удел.
Финансиските средства младинските организации најчесто ги добиваат
од меѓународни донатори и фондови. Во тој поглед, има значителна
несразмерност на финансирањето од странски извори во споредба со
домашни извори. Можноста за вработување на кадар е уште еден голем
предизвик за младинските организации. Бројот на редовно вработен
персонал е низок и повеќето младински организации во државата
функционираат на доброволна основа (Јованов и други 2013). Ваквата
состојба често ги намалува можностите на младинските организации
да го зајакнат нивото на професионалност во својата работа и да
останат конкурентни со останатите граѓански организации кога бараат
финансиски средства од поголемите донатори.
Друг предизвик за младинските организации е да го прошират
своето членство. Дел од нив функционираат повеќе како тинк-тенк
организации отколку како организации базирани на членство. Ваквата
состојба често создава одвоеност од корисниците, а со тоа го намалува
потенцијалот на младинските организации соодветно да ги застапуваат
интересите и потребите на младите луѓе. Дополнително, одвоеноста
создава атмосфера на недоверба или индиферентност кон младинските
граѓанските организации како видливи форми на здружување меѓу
младите.
Што се однесува до можностите за вмрежување, во споредба со пред
неколку години, се чини дека има зголемување на поврзаноста меѓу
младинските организации на локално, регионално и национално
ниво. Младинските мрежи, како што е НМСМ (на национално ниво)
и РИКО (на регионално ниво), создаваат можности за младинските
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организации да учат едни од други и да вкрстуваат идеи. Здружувањето
на силите, исто така, им помага на младинските организации сè повеќе
да се издвојуваат како посебен потсектор на граѓанското општество,
иако Законот за здруженија и фондации не ги класифицира посебно
од останатите видови граѓански организации. Покрај значителните
подобрувања во оваа област, младинскиот граѓански сектор се чини
дека сè уште е атомизиран и фрагментиран, особено кога станува
збор за застапувањето на интересите на младите пред локалните и
националните органи задолжени за младите.

4.4.

Предизвици со кои се соочуваат
младите во Северна Македонија
4.4.1. Невработеност
Во последните три децении, невработеноста е еден од клучните (ако
не и најголемиот) проблеми што ги засегаат младите во Северна
Македонија, и во бројни извештаи Европската Унија ја препознава
невработеноста како еден од најважните приоритети што треба да
се решаваат во земјата. Всушност, стапката на невработеност на
младите е една од највисоките во Европа со 35%, и двојно поголема
од општата стапка на невработеност во земјата која изнесува 17,5%
(Државен завод за статистика 2019). Во некои општини, стапката на
невработеност на младите достигнува до 80% (Реактор - Истражување
во акција 2012). Во вакви околности, не изненадува тоа што младите ја
идентификуваат невработеноста како нивниот најголем проблем, па
дури и средношколците кои сè уште не се активни на пазарот на труд
(Коруновска-Србијанко и други 2011).
Ситуацијата станува уште поалармантна со оглед на фактот дека
времетраењето на невработеноста на младите е навистина долго: околу
40% од младите во Северна Македонија се вработуваат 1-3 години по
напуштањето на образовниот систем (Министерство за образование
и наука 2016). Последица на тоа е ситуација каде што младите зависат
од своите родители, и повеќе од 90% живеат со нив во текот на
образованието и долго откако ќе завршат со образование. Понатаму,
речиси две третини од младите се загрижени дали ќе најдат соодветно
вработување по завршувањето на образованието (Јакимовски и други
2014).
Во студија изработена од страна на Фондацијата „Фридрих Еберт“
само една третина од вработените млади луѓе изјавиле дека работат
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во поле директно поврзано со нивната професија. Доплонително,
само едно лице од пет изјавило дека работи нешто слично на неговата
професија (Топузовска Латковиќ и други 2019). Покрај тоа, наодите од
неколку други студии укажуваат дека повисокиот образовен степен
не секогаш ги зголемува можностите за вработување и наоѓањето на
пристојна работа (Реактор 2012; Bartlett и други 2016). Тоа се должи
на слабата врска меѓу универзитетите и индустријата, и слабата
традиција на стручно ориентирани образовни програми во земјата.
Како што забележуваат Bartlett и други (2016) постои јасна вертикална
и хоризонтална неусогласеност меѓу она што работодавачите го нудат и
она што универзитетите го испорачуваат.
Постоечките наоди од светот предупредуваат дека високото
ниво на невработеност на младите има далекосежни последици
за добросостојбата на младите луѓе и го зголемува ризикот од
невработеност подоцна во животот (Mroz и Savage 2006; MacDonald
2011). Понатаму, невработеноста може да доведе до социјална апатија и
политичка изолација, може да ја зголеми нееднаквоста и да го прошири
јазот меѓу богатите и сиромашните. Oвие фактори се директно поврзани
со повисоки стапки на емиграција и загубата на човечки капитал,
особено меѓу висококвалификуваните млади лица (ILO 2013). Научните
студии исто така, го истакнуваат психолошкото влијание и менталните
последици доколку младите не се поттикнуваат и поддржуваат да
најдат работа и да ги подобруваат нивните работни вештини (Bjamason
и Sigurdardottir 2003). Најрелевантно за контекстот на оваа студија е
позитивната врска што истражувањето ја покажа меѓу политичкото
учество и периодите на вработување (на пример, продолжените
периоди на невработеност водат до намалена волја за политичко
учество) (Banks и Ullah 1987; Bay и Blekesaune 2002). Дополнително, треба
да се нагласи дека невработеноста на младите не само што го намалува
мотивот за граѓанско ангажирање, туку и го зголемува скептицизмот и
негативниот став за социјалниот поредок (Schoon и Cheng 2011).
Очигледно за македонскиот контекст е дека иако младите се
препознаени како особено ранлива група во разни стратешки
документи, мерките за вработување наменети за млади лица не успеваат
да остварат значајно влијание врз нивната ситуација. Она што ги
влошува работите е тоа што политиката, и политичките партии, имаат
значително влијание врз тоа кој се вработува. Како што забележува
Ѓузелов (2012), многумина сметаат дека да се стане член на политичка
партија е атрактивна цел, не само поради нивниот интерес да се
вклучат во политиката, туку и поради долгогодишната практика на
политичките партии да служат како главни агенции за вработување
во јавната администрација. Добро познат факт е дека партиските
членови, приврзаници и поддржувачи имаат предност во однос на

Western Balkans
Democracy Initiative

29

вработувањето, што често се забележува дури и во огласите за работа,
кои се изготвени за да одговараат на квалификациите на веќе избран
кандидат. Неодамнешна студија за невработеноста на младите во
Македонија покажува дека мнозинството учесници изразиле верување
дека партиската приврзаност е најбезбедниот и најбрзиот пат до
посакуваното работно место, првенствено (но не само) во јавниот сектор
(Топузовска Латковиќ и други 2016).
Интересно, и спротивно на трендовите во Западна Европа, младите
во Северна Македонија претпочитаат да се вработат во јавниот сектор
(Србијанко и други 2011; Топузовска-Латковиќ и други 2019) и покрај
фактот дека платите и условите за работа се пониски во споредба со
другите сектори. Главната причина за тоа е дека работните места во
јавниот сектор нудат стабилност. И покрај нивната желба да работат во
јавниот сектор, наодите од студијата на Фондацијата „Фридрих Еберт“
покажуваат дека младите најмногу се вработуваат во приватниот сектор
(61%) (Топузовска Латковиќ и други 2019). Тоа укажува на степенот на
неусогласеност меѓу желбата на младите каде сакаат да бидат вработени
и каде всушност се вработени.

4.4.2. Миграција
Уште еден голем проблем со кој се соочува Северна Македонија
е степенот на миграција, појава особено присутна кај младите.
Посебен предизвик за процена на опсегот на миграцијата е тоа што
не постои веродостојна статистика за „одливот на мозоци“, делумно
поради фактот дека последниот попис на населението е спроведен
во 2002 година. Сепак, неколку меѓународни студии и анкети даваат
корисен увид во состојбата. Последниот извештај на Светската банка
за „Миграцијата и одливот на мозоци во Европа и Централна Азија“
покажува дека една четвртина од македонското население (приближно
500,000 жители) веќе ја напуштила земјата (Светска банка 2019).
Според истиот извештај, стапката на емиграција на високообучени
работници од Северна Македонија е една од највисоките на Балканот
и во Источна Европа, а речиси 40% од оние што мигрирале имаат
завршено високо образование. Во извештајот се наведува дека една
третина од универзитетски образуваната работна сила од Македонија
живее во странство, а околу 70% од луѓето вработени во македонскиот
високообразовен систем планираат да емигрираат; додека 20% од нив
веќе се пријавиле за работа во странство (Светска банка 2019).
На тоа се надоврзува загриженоста за подготвеноста на младите лица
да емигрираат во странство. Повеќе анкети постојано предупредуваат
за сè поголемата подготвеност на младите да ја напуштат државата.
На пример, анкета спроведена од Младинскиот образовен форум,
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што опфаќа 3607 средношколци, покажува дека речиси половина од
испитаниците (46%) не се гледаат во земјата за 10 години (КоруновскаСрбијанко и други 2011). Според наодите од истражување насочено
кон целокупната младина, секое второ младо лице размислува да ја
напушти земјата (Топузовска-Латковиќ и други 2013). Оваа стапка е уште
повисока (80%) меѓу невработените млади лица (Топузовска-Латковиќ
и други 2016). Ситуацијата не е многу поразлична и кога станува збор
за младиот академски кадар и младите доктори во земјата. Според
студијата на Галевски (2014), речиси две третини (63%) од младиот
академски кадар размислува за академска позиција надвор од државата,
а истото важи и за секој втор (52,5%) од постариот академски кадар.
Според изјава на Здружението на приватни лекари, секоја година,
173 доктори се пријавуваат за да се иселат во странство, додека 220
доктори дипломираат на Факултетот за медицина во Скопје (Здружение
на приватни лекари, онлајн). Ваквите бројки служат како алармантно
сведоштво за обемот на проблемот.
Во вакви околности, не изненадува тоа што Северна Македонија
се соочува со сериозен демографски пад и население што старее.
Постојаното опаѓање на стапките на учество во основно, средно и
високо образование во последните години е дополнителен доказ
дека проблемот станува уште повеќе актуелен. Под притисок на
овие проблеми, владата воведе неколку документи за политики што
ја регулираат миграциската политика, како што се Националната
стратегија за вмрежување, соработка и намалување на одливот на
високообразовани и стручни кадри 2013-2020 и Резолуцијата за
миграциска политика 2015-2020. Во тој поглед, Македонија има јасна
правна рамка за регулирање на миграцијата на младите, меѓутоа,
останува проблемот со спроведувањето и адаптирањето на мерките во
реалноста (Јанева и други 2018). Оттука, се чини тешко веројатно дека
стратешките документи сами по себе ќе го решат проблемот, особено
ако се има предвид културата на креирање политики во земјата каде што
ваквите документи не се реализираат во пракса.
Миграциските трендови во земјата може да се поврзат со растечкиот
број на лица што завршуваат високо образование во последните
неколку години. Поради тоа што се премногу квалификувани и тоа
станува главна пречка за да најдат соодветно работно место, сосема
очекувано е дека многу млади лица се поттикнати да ја напуштат
земјата за да ги реализираат личните и професионалните амбиции.
Како што Bassey (1992: 10) предупредува во меѓународната литература
„кога младите ќе излезат од образовниот систем и не можат да најдат
работа, или работа што одговара на нивните способности и очекувања,
тогаш создаваме само фрустрација со вознемирувачки општествени
последици“.
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Иако вистинската цена на миграцијата на младите од земјата тешко
може да процени, сосема е очигледно дека ако трендот на миграција
на младите продолжи, она што во моментов се инвестира во младите
преку нивното образование и други средства ќе стане суштинска загуба.
Неодамнешна студија спроведена од Фондација за демократија на
Вестминстер дава корисен увид во состојбата. Врз основа на нивната
апроксимативна методологија, добиените резултати покажуваат дека
вкупните трошоци за образованието на младите што ја напуштаат
Северна Македонија во една година, во зависност од образовната
структура, варира од 116 милиони до 433 милиони евра (Фондација
за демократија на Вестминстер). Поради неможноста да се спречи
годишната емиграција, потенцијалната годишна загуба на брутодомашниот производ изнесува околу 333 милиони евра, односно 3,1% од
2018 БДП (ibid.). Според истата студија, секое работоспособно лице што
заминува од Северна Македонија со себе зема приближно 15.850 евра од
потенцијалниот иден БДП.

4.4.3. Образованието и младите
Квалитетот на образованието во Северна Македонија на сите нивоа е
голем предизвик и се чини дека се потребни суштински подобрувања.
Според Програмата на ОЕЦД за меѓународно оценување на учениците
(PISA) за 2015, земјата е рангирана на четвртото место од дното на
листата меѓу 72 земји учеснички. Резултатите покажуваат дека 70%
од учениците имаат познавања во областа на математиката под
основното ниво. Понатаму, процентот на ученици што покажуваат
лоши резултати во природните науки е трипати понизок од просекот
на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД). Студијата
исто толку покажува дека две-третини од петнаесет годишните ученици
во Северна Македонија се функционално неписмени во однос на
читањето. Конечно, студијата покажува дека образовниот систем не
успева да обезбеди соодветна поддршка за сиромашните и учениците
од руралните средини: имено, учениците во урбаните средини
имаат подобри резултати отколку учениците во руралните средини,
а учениците што припаѓаат во групата со највисок приход имаат
резултат еднаков на нешто повеќе од две училишни години во однос на
резултатот на учениците што припаѓаат во групата со најнизок приход.
Ситуацијата со високото образование е исто така загрижувачка.
Во последните две децении драстично се зголеми бројот на високо
образовни институции, од само две до 2000-та година на деветнаесет
во 2019-та година. Ненадејниот бран на експанзија неспорно влијае
врз значителниот пад на квалитетот на високото образование.
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Проблемите на пониските нивоа на образование дополнително ја
влошуваат ситуацијата. Оние што завршуваат средно образование се
сè помалку подготвени, што често ги принудува универзитетите да ги
спуштат стандардите. Процедурите за гарантирање на квалитетот не
постојат или се несоодветни за 21-виот век. Извештајот за напредокот
(2017: 73) нарачан од страна на Европската Унија забележува дека
„образованието во земјата останува сектор со висок ризик за корупција
и политичко влијание, особено високото образование“. Како што
забележува Живковиќ (2016: 11) „отсуството на стратегија за справување
со овој проблем на национално и на ниво на универзитет е навистина
очигледно“. Иницијативите и одредбите - како што е воведувањето
Студентски правобранител, разни етички комитети и кодекси на
однесување, канцеларии и телефонски линии за пријавување корупција
- се покажаа како неуспешни. Недостатокот на посветеност за решавање
на ова прашање сериозно влијае врз квалитетот на понуденото
образование, и причинува штета на угледот на високообразовниот
сектор во целост.
Во моментов, Северна Македонија сѐ уште чека да види некоја од
нејзините институции да се најде на едно од главните меѓународни
рангирања на универзитети, како што се ранг-листата на Тimes Higher
Education или на шангајската ранг-листа Jiao Tao Shaghai Ranking.
Постојат неколку структурни причини за ваквата состојба. Се чини
дека клучното прашање е маргиналниот истражувачки аутпут на
македонските универзитети, што во голема мера придонесува за
добиените поени на речиси сите глобални рангирања. Фактот дека на
македонското високо образование му недостасува значителен износ на
финансиски средства и меѓународен талент што може да ги поттурне
универзитетите погоре на ранг-листите е уште едно ограничување.
Инвестирањето во истражувањето и иновациите е прилично ниско со
0,44% од БДП (цитирано од Dolenec и други 2014), и речиси целосно се
состои од јавни инвестиции. Иако Националната стратегија за иновации
од 2012 година поставува навистина амбициозна цел од 1,8% од БДП
инвестиции во истражување до 2020 година, со тековното ниво на
инвестиции секако нема простор за оптимизам дека таа цел ќе биде
постигната според планираното. Проблемот со недоволните средства
за истражување е забележан и во Извештајот на ЕУ за напредокот на
земјата за 2012 година, каде што се наведува дека и покрај напредокот
во однос на законодавството, „финансиските ресурси се ограничени и
капацитетите на истражувачките центри остануваат слаби“ (Европска
комисија 2012: 59). Разочарувачки нискиот финансиски капацитет за
истражување е наведен како „значаен фактор што поттикнува одлив на
мозоци“ во земјата (Dolenec и други 2014: 79).
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Образовниот систем во Северна Македонија често не успева да поттикне
повисок степен на општествен ангажман од страна на младите.
Суштината на содржината на наставната програма не им нуди на
учениците компетенции што се потребни за ангажирање во јавниот
живот или што би ги инспирирале да го направат тоа. На пример, во
учебниците по предметот Граѓанско образование (што се нуди во 8-мо
и 9-то одделение во основно училиште и 4-та година во стручните
училишта) се опфатени дискутабилни дефиниции кои ја објаснуваат
улогата на владата, прифатливите форми на граѓанско учество,
толеранцијата кон различни мислења и ставови, улогата на граѓаните
во демократијата, итн. Поради тоа, Бирото за развој на образованието
започна процес на ревидирање на проблематичните учебници и во
моментов подготвува нов концепт на граѓанско образование.
Понатаму, наставата првенствено се фокусира на фактичко знаење
и не поттикнува развој на критичко размислување. Како што е
наведено во студија на Младинскиот образовен форум, две третини од
средношколците изјавиле дека немаат наставни предмети каде од нив
се бара да следат одредени политички настани (Коруновска-Србијанко
и други, 2011). Покрај тоа, речиси половина од учениците (46,3%)
никогаш не презентирале, не учествувале во дебата, не посетиле јавна
институција, ниту пак напишале писмо до институција (ibid.). Ваквата
ситуација е загрижувачка и го покренува прашањето колку брзо и
колку добро младите луѓе можат да се интегрираат во општеството и
во јавниот живот. Во студија за пазарот на труд во Источна Европа и
Евроазија се тврди дека „видот на образование во комунистичките земји
(со акцент на меморирањето на сметка на аналитичкото и критичкото
размислување, и можеби прераната специјализација, или пак,
претераната специјализација) не е соодветен за потребите на пазарната
економија” (Heinegg et al. 2007:21).

4.4.4. Младинско учество во политиката
Младите во Северна Македонија имаат право да гласаат и да бидат
избрани од 18-годишна возраст. Во тековниот собраниски состав (20162020г.), двајца пратеници се под 30-годишна возраст од вкупно 120
пратеници. Тековниот директор на Агенцијата за млади и спорт е на
возраст под 30 години. Не постојат официјални податоци за бројот на
млади лица што биле кандидати на локални или парламентарни избори,
ниту пак нивната застапеност во други извршни тела на локално и
национално ниво. Во моментов, нема посебни квоти што се резервирани
за млади кандидати. Во текот на парламентарните избори, неколку
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партии следат нововоспоставена традиција да му понудат едно место на
претседателот на партискиот подмладок.
Што се однесува до процентот на млади лица што гласаат,
неодамнешните студии покажуваат дека повеќе од една половина од
младото население гласа редовно (Јакимовски и други 2014; Топузовска
Латковиќ и други 2019). Меѓутоа, нема лонгитудинални податоци што
покажуваат дали бројот на млади гласачи расте или опаѓа со текот
на годините. На меѓународно ниво, бројот на млади гласачи се чини
дека опаѓа. Некои тврдат дека ниското ниво на учество на изборите
меѓу младите е показател за нивниот недостаток на интеграција во
политичкиот систем и јасен знак за дефицитот на социјалниот капитал.
Други тврдат дека намаленото учество на изборите од страна на
младите се должи на тоа што тие сѐ повеќе се вртат кон други форми на
политички ангажман, како што се бојкоти, непартиски протести, како
и поновите форми на ангажман што се одвиваат онлајн, пред сѐ преку
социјалните медиуми.
Младите лица можат да станат членови на политичка партија од
18-годишна возраст. Сепак, неформално, некои млади лица избираат
да учествуваат од помлада возраст, што се чини дека се толерира (дури
и активно се поттикнува) од страна на политичките партии. Законот
за политички партии не содржи посебни членови со кои се регулира
работата на младите политички крила. Тоа најчесто се регулира со
интерни акти на политичките партии.
Иако повеќето политички партии имаат младински крила (подмладоци),
тие најчесто се хиерархиски инфериорни и главно служат како
„партиски војници“ во текот на изборите, наместо да имаат влијание
во креирањето на политичката платформа на партијата, независно
дали како членови или поддржувачи. Општо е познато дека младите
членови првенствено, а често и екслузивно, се користат како работна
сила за дистрибуирање летоци, брошури и друг материјал, особено
околу изборите, и даваат многу мал придонес за суштински прашања.
Во текот на политичките кампањи и митинзи, очигледно е дека младите
служат како визуелна помош за пополнување на сценскиот декор.
Парадоксално, ова често се случува додека постарите политичари
зборуваат за критичната потреба од вклучување на младите на
посуштински начин.
Неколку неодамнешни студии во земјата тврдат дека младите се
исклучени од политиката и од секојдневните политички збиднувања.
Едно објаснување за ова може да биде дека политичкиот активизам
често се изедначува со партиски активизам. Тоа не е неверојатно
сценарио со оглед на тоа дека партиската политика доминира речиси во
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сите сфери на општеството. Дополнително, политичката исклученост на
младите се чини дека е под влијание и директно поврзана со нивото на
доверба што младите ја имаат кон институциите, наместо со мислењето
дека тие се едноставно незаинтересирани за јавниот живот - како
што често се тврди. Фактот дека повеќе студии (на пример, МаркоскаСпасеноска и Нашокоска 2010; Србијанко-Коруновска и други 2011;
Топузовска-Латковиќ и други 2018) покажуваат дека младите посакуваат
да имаат поголемо влијание во нивната заедница е јасен знак за тоа.
Меѓутоа, може да се забележи дека младите се цинични кон политиката,
или, попрецизно, кон политичарите. Во студијата на Фондацијата
„Фридрих Еберт“, 61% од младите се изјасниле дека веруваат дека
политичарите не се грижат за нивното мислење (Топузовска-Латковиќ
и други 2018). Репутацијата на јавните институции меѓу младите е исто
така на ниско ниво: речиси како правило, заедно со политичките партии,
тие се рангираат на дното на листата во анкетите за доверба.
Како и до кој степен политичката вклученост и нивото на политички
цинизам кај младите во Северна Македонија е под влијание на факторот
страв и можните реперкусии не е познато. Сепак, во истражување на
општото население што се спроведено во 2014 година од страна на
Македонскиот центар за европска обука се нагласува дека атмосферата
на страв и заговор доминира во политичкиот живот во земјата (Маричиќ
и Петковски 2014). Според анкетата, три четвртини од сите испитаници
веруваат дека спонтани протести не постојат и дека сите протести
се поттикнати и организирани од центрите на моќ. Понатаму, 63%
веруваат дека тајните служби ја прислушуваат комуникацијата на луѓето
што ги сметаат за противници. И конечно, речиси две третини (57%)
од учесниците чувствуваат дека политичките партии имаат сопствен
начин да дознаат како граѓаните гласале, а повеќе од половина од
испитаниците (53%) веруваат дека граѓаните не можат слободно да го
искажат сопственото мислење.
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5 Наоди од
телефонската
анкета и од
фокус групите
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За целите на нашата анкета, искористивме неколку социодемографски променливи. Тие вклучуваат род, возраст,
етничка припадност, место на живеење, образование,
работен статус, и финансиски статус (утврден според
месечниот семеен буџет и самоперцепираната финансиска
состојба во споредба со другите).

5.1.

Социо-демографска структура
на анкетниот примерок
Од вкупно 1025 анкетирани испитаници, 52,7% беа машки, а 47,3% беа
женски (Слика 2). Според возраста (Слика 3), прегледот е следен: 1518 (8,5%), 19-24 (29,5%), 25-29 (26,4%), 30-35 (35,6%). Според етничката
припадност (Слика 4), 71,6% од испитаниците беа етнички Македонци,
24,3% беа етнички Албанци, а преостанатите 4,1% беа испитаници од
други етнички групи. Што се однесува до местото на живеење (Слика
5), 58% од испитаниците беа од урбани, а 42% од рурални средини.
Што се однесува нивото на стекнато образование (Слика 6): 4% од
испитаниците беа со завршено основно образование, 7.6% во моментот
посетуваа средно училиште, 50.4% беа со завршено средно образование,
16,3% беа на додипломски студии, 19,6% беа со завршени додипломски
студии, 0,5% во моментот беа запишани на магистерски или на
докторски студии, а 1,6% беа со завршени магистерски или докторски
студии. Според работниот статус (Слика 7): 9,1% беа вработени
во јавниот сектор, 39,2% вработени во приватниот сектор, 2,9%
самовработени, 1,5% вработени, но не пријавени (на пример, хонорарни
соработници), 22,4% невработени и барале работа, 3,4% невработени, но
не барале работа, и 21,4% беа во образовен процес и зависат од други.
Според достапниот месечен буџет (Слика 8), 15.3% од испитаниците
изјавија дека буџетот е низок и дека тешко преживуваат, 53.9% изјавија
дека некако успеваат да преживеат, но далеку од комотно, 29.8% рекоа
дека нивниот семеен буџет е во пристојни рамки, и дека имаат доволно
за задоволување на нивните потреби, а само 1.1% од испитаниците
изјавија дека семејниот буџет е одличен и дека имаат повеќе од
доволно за задоволување на сите потреби. Конечно, што се однесува
до нивниот финансиски статус во споредба со другите (Слика 9): 28,6%
од испитаниците изјавија дека тој е под просекот, 69,2% изјавија дека
е во просекот, и 2,2% изјавија дека нивниот финансиски статус е над
просекот.
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Слика 2: Преглед на испитаниците според род

мажи
47.3%

52.7%

жени

Слика 3: Преглед на испитаниците според возраста

30-35

35.6%

25-29

26.4%

19-24

29.5%

15-18

8.5%

Слика 4: Преглед на испитаниците според етничката припадност

4.1%
Македонци

24.3%

Албанци
71.6%
Други
(Срби, Роми,
Власи, други)
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Според етникумот (Слика 4), 71,6% од испитаниците беа етнички
Македонци, 24,3% етнички Албанци, додека преостанатите 4,1%
испитаници се од други етнички групи.

Слика 5: Место на живеење

8,3%
28,8%

15,1%

9,1%
58,0%

42,0

7,6%
8,5%

11,0%
11,6%

Урбано
Рурално

Слика 6: Преглед на испитаниците според нивото на образование
Основно

4,0%
7,6%

Во моментов во средно

50,4%

Завршено средно
Во моментов на
додипломски студии

16,3%
19,6%

Завршени додипломски
Во моментов на магистерски или докторски
Завршени магистерски
или докторски
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0,5%
1,6%

Слика 7: Преглед на испитаниците според работниот статус
Вработен во јавниот
сектор

9,1%

Вработен во приватниот
сектор
Самостојно вработен
Вработен, но непријавен
(пр. хонорарно, freelance)

39,3%
2,9%
1,5%

Невработен и барам
работа
Невработен и не барам
работа

22,4%
3,4%

Во образовен процес сум
и зависам од други

21,4%

Слика 8: Преглед на испитаниците според
достапниот месечен буџет
Низок и многу тешко се
преживува

15,3%

Некако се преживува, но
далеку од комотно

53,9%

Во пристојни рамки, имаме
доволно за задоволување на
своите потреби
Одлично, имаме повеќе од
доволно за задоволување на
сите наши потреби
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29,8%
1,1%

Слика 9: Преглед на испитаниците според
финансискиот статус

28,6%

Под просекот

69,2%

Просечен
Над просекот
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2,2%

5.2.

Перцепции на младите за
општествените текови во земјата и
нивната позиција во општеството
Ставовите на младите за општествените текови во земјата се испитуваа
со помош на неколку прашања. Нашата главна цел беше да се измери
општото задоволство на младите со нивното место во општеството, како
и нивната перцепција за насоката во која се движи земјата во моментов.
Едно од првите прашања во анкетата бараше од испитаниците да
одговорат “Општо земено, дали работите во земјата се движат во
правилна или во погрешна насока?“. Како што е прикажано на Слика
10, младите беа прилично поделени на ова прашање, а само три од
десет испитаници сметаа дека земјата се движи во правилна насока.
Најголемиот дел од испитаниците (39,1%) изјавија дека земјата не се
движи ни во правилна ни во погрешна насока, односно дека нема ниту
напредок ниту назадување. Близу едно од четири млади лица (23.7%)
сметаа дека работите се движат во погрешна насока.

Слика 10: Општо земено, дали работите во земјата се движат во
правилна или во погрешна насока?

5,0%
0,8%

Во правилна насока

31,4%
39,1%

23,7%

Во погрешна насока

Ниту во правилна ниту
во погрешна насока
Одбива да одговори
Не знае
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Ако се земат предвид демографските променливи, најголем оптимизам
и најмалку скептицизам беше забележан кај етничките Албанци (Слика
11). Оптимизмот беше поумерен кај останатите етнички групи, со
исклучок на етничките Македонци кои беа многу повеќе скептични. Во
тој поглед, нашите податоци сугерираат дека етничките Македонци се
прилично разочарани и скептични за насоката во која се движи земјата.
Причините зад ваквите забележливи разлики меѓу етничките заедници
не се очигледни од нашите податоци.

Слика 11: Општо земено, дали работите во земјата се движат во
правилна или во погрешна насока?
Според етничката припадност
5,4
0,3

3,2
2,4

7,1

28,5
38,1

42,8
2,8

Во погрешна насока
14,3

31,3

63,1
40,5
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Ниту во правилна
ниту во погрешна
насока
Одбива да одговори
Не знае

20,2

Македонци

Во правилна насока

Албанци

Друго

Според возраста (Слика 12), нивото на оптимизам беше највисоко
кај најмладите испитаници (15-18 години). Тоа е очекувано ако се
земе предвид дека лицата во оваа возрасна група допрва треба да
се соочат со „реалниот свет“ и различните пречки со кои младите се
соочуваат како што стареат (на пример, наоѓање работа, станување
независен, итн.). Она што може да се види како охрабрувачки знак е
дека најмладите не се прерано разочарани и сѐ уште гледаат надеж дека
работите може да тргнат на подобро.

Слика 12: Општо земено, дали работите во земјата се движат во
правилна или во погрешна насока? [%]
Според возраст
4,6

2,2

4,4

17,2
37,7

38,4
42,5

32,2

11,5

Во правилна насока
Во погрешна насока

22,8

27,7

24,4

Ниту во правилна
ниту во погрешна
насока
Одбива да одговори

37,9

15-18
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34,4

30,6

27,9

19-24

25-29

30-35

Не знае

Семејниот буџет беше директно поврзан со тоа како младите ја
перципираат ситуацијата во земјата (Слика 13). Испитаниците кои
изјавија дека имаат многу низок семеен буџет беа приближно двапати
повеќе убедени дека земјата се движи во погрешна насока.

Слика 13: Општо земено, дали работите во земјата се движат во
правилна или во погрешна насока? [%]
Според буџетот во семејството
2,5

4,2

7,9
27,3

33,1

40,4

40,3

Во правилна насока
18,2

40,1

23

Ниту во правилна ниту
во погрешна насока

16,7
54,5

31,5

35,1

22,3

Одлично,
Низок и многу
Некако се
Во пристојни
тешко се
преживува, рамки, имаме имаме повеќе
од доволно за
преживува
но далеку од
доволно за
комотно
задоволување задоволување
на сите наши
на своите
потреби
потреби
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Во погрешна насока

Одбива да одговори
Не знае

Друго прашање од овој дел побара од испитаниците да одговорат „Како
млад човек колку си лично задоволен со своето место во општеството?“
(Слика 14). Околу една третина од младите се чувствуваа задоволно со
нивното место во општеството, но повторно, само 3,3% беа целосно
задоволни. Од друга страна, приближно шест од десет млади лица беа
делумно или целосно незадоволни со своето место во општеството.
Слично како и кај претходното прашање, младите лица на 15-18 годишна
возраст, етничките Албанци и испитаниците со повисок семеен буџет
беа позадоволни со своето место во општеството.

Слика 14: Колку си лично задоволен со своето место во општеството?
35%
Целосно сум задоволен

3.3%

Прилично сум
задоволен

31.7%

Делумно не сум
задоволен

41.8%

Целосно сум
незадоволен
Одбива да одговори

Не знае
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21.4%
63.2%
1.3%
0.6%

На прашањето „Колку нашето општество нуди перспектива за младите?“
(Слика 15), само 16,6% од младите сметаа дека општеството нуди
доволно перспектива, а само 1,1% сметаа дека нуди голема перспектива,
без значителни разлики меѓу различните демографски категории.
Дури 80% од младите одговорија дека општеството не нуди никаква
перспектива или нуди мала перспектива.

Слика 15: Колку нашето општество нуди
перспектива за младите?

Нуди голема перспектива

17,7%

1,1%

Нуди доволно
перспектива

16,6%
49,0%

Нуди мала перспектива
Не нуди никаква
перспектива

31,0%

Одбива да одговори

0,9%

Не знае

1,5%

80%

НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИ
Еден дел од учесниците во фокус-групите веруваа дека со промената
на власта во 2017-та година ситуацијата малку се подобрила, но
забележаа дека направените промени се сè уште мали за соодветно
да се почувствуваат. Останатите учесници не беа убедени дека
работите се промениле значително или пак сметаа дека се потребни
барем уште неколку години за да може да се каже со сигурност дали
работите навистина одат кон подобро.
Што се однесува до перспективата што општеството ја нуди за
младите, учесниците сметаа дека има уште многу работи што треба
да се направат. Севкупниот впечаток беше дека можностите не се
лесно достапни за младите и дека останува на нив да се обидат и да
ги најдат тие можности.
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5.3.

Поглед кон иднината, ЕУ
перспективата и миграциите

Што се однесува до погледите на младите кон иднината, анкетата
вклучи неколку прашања поврзани со следново: како се чувствуваат
кога размислуваат за нивната иднина и за иднината на земјата; дали
размислуваат да ја напуштат земјата ако имаат можност; и конечно, дали
Северна Македонија некогаш ќе стане членка на ЕУ.

Личната иднина и иднината на земјата
Во врска со личните погледи на младите кон иднината, испитаниците
беа запрашани да наведат „Како се чувствуваш кога размислуваш
за својата иднина во земјата?“ (Слика 16). Наодите покажуваат дека
повеќе од половина од младите се чувствуваат неизвесно за својата
иднина: 21% чувствуваат голема неизвесност, а 36,3% чувствуваат мала
неизвесност. Истовремено, 29,5% од испитаниците одговорија дека се
чувствуваат делумно сигурно, а само дека 10% се чувствуваат целосно
сигурно во врска со нивната иднина во земјата.

Слика 16: Како се чувствуваш кога
размислуваш за својата иднина во земјата?

Чувствувам голема
неизвесност

57,6%

21,3%

Чувствувам мала
неизвесност

36,3%

Се чувствувам делумно
сигурно

29,5%
10,0%

Се чувствувам сигурно
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Одбива да одговори

1,2%

Не знае

1,8%

39,5%

Возраста, етничката припадност и семејниот буџет беа статистички
значајни социо-демографски променливи поврзани со нивото на
изразена неизвесност. Поконкретно, постарите испитаници покажаа
малку повисоко ниво на неизвесност во споредба со помладите – што
можеби укажува на фактот дека неизвесноста се појавува подоцна
во младоста. Нивото на неизвесност беше највисоко кај етничките
Македонски (62,9%), по нив следуваат другите етнички групи (54,8%)
и најниско кај етничките Албанци (49%). Очекувано, семејниот приход
беше значајна променлива што влијаеше врз неизвесноста. Дури 82%
од оние што го оценија семејниот приход како многу низок изјавија дека
чувствуваат неизвесност.
Понатаму, испитаниците беа запрашани „дали ситуацијата во земјата
ќе биде подобра, полоша или иста за младите за пет години од денес“
(Слика 17). Најголемиот дел од нив (40%) веруваа дека статус кво
ситуацијата ќе остане непроменета, и работите нема ниту да се влошат
ниту да се подобрат. Приближно една третина од младите очекуваат
ситуацијата во земјата да се подобри во иднина: 28,2% сметаат дела
ситуацијата делумно ќе се подобри, а 10% сметаат дека таа значително
ќе се подобри. Понатаму, дополнителни 12% сметаат дека ситуацијата
ќе се влоши до одреден степен, а само 5,6% од младите сметаат дека
ситуацијата ќе биде многу полоша. Дадените одговори покажаа дека
некои млади лица веруваат дека работите во земјата ќе останат повеќе
или помалку исти во блиската иднина, додека останатите покажуваат
претпазлив оптимизам или мал песимизам.

Слика 17: Дали ситуацијата во земјата ќе биде подобра,
полоша или иста за младите за пет години од денес?
17,6%

Многу полошо место за
живеење на младите

5,6%

Делумно полошо место за
живеење на младите

12,0%

Ниту подобро ниту полошо
место за живеење на младите

40,1%

Делумно подобро место за
живеење на младите

28,2%

Многу подобро место за
живеење на младите.

Одбива да одговори
Не знае
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8,4%
0,5%
5,3%

36,6%

Европската перспектива на земјата
Анкетата исто така вклучуваше две прашања во врска со европската
перспектива на земјата. Првото прашање бараше од испитаниците да
одговорат „Според тебе, дали нашата земја некогаш ќе стане членка
на Европската Унија?“ (Слика 18). Според резултатите, 60% од младите
веруваат дека земјата ќе стане членка на ЕУ, 28% веруваат дека нема да
стане членка на ЕУ, а 12% се изјаснија дека не знаат.

Слика 18: Според тебе, дали нашата земја некогаш ќе стане членка
на Европската Унија?

Ќе стане
Нема да стане

Не знае

60 / 100

Од демографска гледна точка, неколку фактори треба да се испитаат
подетално во однос на ова прашање. Ако ја земеме предвид етничката
припадност (Слика 19), речиси сите етнички Албанци испитаници (93,6%)
изразија оптимизам дека земјата ќе стане членка на ЕУ, додека само 2%
веруваа дека нема да стане членка, а останатите 4,4.% одговорија со не
знам. Кај етничките Македонци оптимизмот беше за половина понизок,
со 47,7% што веруваа дека земјата ќе стане членка на ЕУ, 37,5% што не
веруваат дека земјата ќе стане членка на ЕУ и 14,9% кои не знаат. Кои
фактори придонесуваат за ваквиот јаз меѓу двете најголеми етнички
групи во земјата во однос на нивниот оптимизам за пристапувањето
кон ЕУ е нејасно од нашата анкета. Она што е познато од претходните
студии (Дамјановски и Kircher) е дека личната приврзаност кон идејата
за членство во ЕУ историски е посилна кај етничките Албанци во
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земјата. Можеби дополнително објаснување за забележаниот јаз меѓу
етничките Македонци и етничките Албанци евентуално може да се најде
во натамошни дискусии за импликациите од неодамнешната промена на
името на земјата во Северна Македонија и како ова прашање влијае врз
ставовите на различни етнички групи.

Слика 19: Според тебе, дали нашата земја некогаш ќе стане членка
на Европската Унија?
Според етничка припадност
14,9%

4,4%

9,5%
Не знае
Ќе стане

47,7%

64,3%
Нема да стане

93,6%

37,5%
26,2%
2,0%

Македонци Албанци

Друго

Кога испитаниците ќе се поделат според возраста (Слика 20),
резултатите покажуваат дека оптимизмот е сличен меѓу старосните
групи и се движи околу 60%. Сепак, постои значителна разлика според
возраста кога се разгледува процентот на испитаници што веруваат
дека земјата нема да стане членка на ЕУ, како и оние што не се сигурни.
Сосема очигледно, бројот на оние што не се сигурни дали Северна
Македонија ќе стане членка на ЕУ е многу повисок кај помладите
испитаници, особено оние на возраст од 15 до 18 години. Истовремено,
нашите податоци укажуваат дека како што младите лица стареат, така
тие стануваат повеќе скептични за изгледите за пристапување во ЕУ.
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Слика 20: Според тебе, дали нашата земја некогаш ќе стане членка
на Европската Унија?
Возраст

21,8%

16,2%

7,4%

9,9%

Не знае
Ќе стане

58,6%

60,9%

58,9%

31,7%

31,2%

25-29

30-35

Нема да стане

60,9%

17,2%

15-18

25,2%

19-24

Според родот, женските испитаници беа малку пооптимистични
од машките испитаници (62,7% и 56,7%, соодветно), меѓутоа, беше
забележана само слаба статистички значителна разлика меѓу женските
и машките испитаници.
Конечно, кога се направи вкрстено табелирање на одговорите на ова
прашање со одговорите на другите прашања, можеше да се забележи
дека верувањето дека земјата ќе стане членка на ЕУ беше тесно поврзано
со нивото на оптимизам што младите го имаат за општествените
случувања во земјата, како и нивниот семеен буџет. Имено, младите кои
веруваа дека земјата се движи во правилна насока и оние со повисок
семеен приход беа пооптимистични во врска со шансите на земјата да
стане членка на ЕУ. Оптимизмот беше многу поголем кај членовите на
политичките партии (82,4%) во споредба со оние што не беа членови на
политичка партија (52%).
Второто прашање поврзано со европската перспектива бараше од
испитаниците што веруваат дека Северна Македонија ќе стане член на
ЕУ да „ја наведат годината кога тоа би се случило“ (Слика 21). Од оние
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испитаници (N=610) кои веруваат дека земјата ќе стане членка на ЕУ, 69%
сметаат дека тоа ќе се случи во периодот од 2020 до 2025 година (што
претставува 41% од вкупното население на млади лица на возраст од 1535 во нашиот примерок), 24% во периодот меѓу 2026 и 2030 година, 4% не
порано од 2031, а 3% не се сигурни кога тоа ќе се случи.

Слика 21: Наведете ја годината кога мислите дека Северна
Македонија ќе стане членка на ЕУ

2020-2025 [69%]
2026-2030 [24%]
По 2031 [4%]

Не знае [3%]

2025
Просечна
година

Ако поблиску ги погледнеме овие наоди, има значителен дел млади лица
што можат да се наречат „екстремно оптимисти“. Според резултатите,
дури 35% од испитаниците веруваат дека Северна Македонија ќе стане
членка на ЕУ до 2022 година. Се чини дека оптимизмот е највисок
кај испитаниците на возраст од 15-19 години, и постепено опаѓа
со годините. Интересно е дека, иако Албанците се многу поголеми
оптимисти за шансите земјата да стане членка на ЕУ, тие имаат исто
мислење како и етничките Македонци кога би случило тоа.
Колку е реалистично Северна Македонија да стане членка на ЕУ до 2025,
или порано, како што се надеваат многумина испитаници? Иако не е
сосема невозможно, можностите за завршување на пристапниот процес
до 2025 година се чинат мали во овој момент. Во Стратегијата на ЕУ за
проширување за 2018, Европската комисија претпазливо наведува дека
целната 2025 година е „екстремно амбициозна“ и дека останува многу
да се направи во земјата за да се усогласи со европското законодавство“
(European Commission 2018b: 2). Иако брзината на пристапувањето на
секоја земја кандидатка во ЕУ зависи од индивидуалниот напредок
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и напори, искуството на сите членки што пристапиле кон ЕУ по 2004
година потврдува дека тоа е сложен и долгорочен процес што најчесто
трае приближно една деценија по доставувањето на барањето за
членство. На пример, Романија и Бугарија ги доставија барањата за
членство во 1995, а Европската Унија го потврди завршувањето на
пристапните преговори со овие земји 9 години подоцна, во 2004 година.
Хрватска – последната земја од регионот што успеа да стане членка на
ЕУ – започна преговори во 2005 година и го заврши претпристапниот
процес во 2013 година.
Фактот дека 2025 година е просечната година наведена од испитаниците
е интересен наод од гледна точка дека истата година се совпаѓа со
најавената амбиција на Владата. Во неколку пригоди, македонскиот
Премиер Зоран Заев изрази оптимизам дека земјата ќе ги заврши
преговорите за пристап во ЕУ во 2025 година. Заменик-претседателот
за европски прашања, Бујар Османи, искажа слично верување дека
„земјата ќе успее да ги заврши преговорите за пристап во ЕУ во 2025
година“. На европско ниво, иако целта за проширување во 2025 година
се гледа со значителен скептицизам и резерви од страна на некои
функционери во Брисел и во владите на ЕУ, Европската комисија неколку
пати спомна дека датумот 2015 година е сѐ уште отворен за сите земји
кандидатки, вклучувајќи ја Северна Македонија.
Важно е да се нагласи дека анкетата беше спроведена пет месеци пред
неуспешниот обид на земјите членки на ЕУ да се согласат да почнат
пристапни преговори со Северна Македонија на Самитот на ЕУ одржан
во октомври 2019 година. Со оглед на разочарувачките резултати за
земјата од Самитот, би било интересно понатаму да се испита и да
се види како, и дали, перцепциите на младите во однос на изгледите
Северна Македонија да се приклучи кон ЕУ и кога точно тоа би се
случило, се промениле и дали таа одлука имала некакво влијание.
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НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИ
Учесниците во фокус групите беа запрашани да запишат на
лист хартија дали мислат дека Македонија ќе стане членка на
ЕУ и доколку нивниот одговор е потврден, да ја наведат точно
годината кога сметаат дека тоа би се случило. Спротивно од
наодите од анкетата каде што големо мнозинство од испитаниците
ја индетификуваа 2025 година како најверојатен датум за
приклучување кон ЕУ, учесниците во фокус групите, во просек, беа
помалку оптимистични. Годината 2025 беше спомната од некои,
но сепак, повеќето учесници веруваат дека пристапувањето кон
ЕУ нема да се случи пред 2030 година. Заедничко очекување беше
дека претпристапниот процес ќе биде долг и тежок, но само малку
учесници имаа доволно информации и разбирање што значи тој
процес и како функционира во пракса.
Учесниците беа речиси едногласни дека конечниот прием, како
и стапката на напредок кон ЕУ, зависи од самата држава, и колку
добро нашите власти ќе ги почитуваат предусловите и обврските
кон ЕУ. Изненадувачки, многу малку учесници дискутираа за
внатрешните политики на ЕУ и волјата на земјите членки да примат
нови членки како можен фактор што би влијаел врз евентуалниот
прием.

Погледи кон миграцијата
(намери да се иселат од земјата)
Како што е прикажано на Слика 22, речиси две третини (59,5%) од анкетираните
млади лица изразија намера да ја напуштат земјата. Овие наоди се конзистентни
со неколку други студии фокусирани на младите каде што процентот исто така се
движи меѓу 50% и 60% (на пример, Коруновска-Србијанко и други 2011; ТопузовскаЛатковиќ 2019; USAID 2019). Иако „намерата да се иселат“ е силен показател за
вистинското иселување во научната литература за миграција, читателот треба да
знае дека овој процент најчесто опаѓа кога испитаниците треба да одговорат на
наредното прашање (кое што ние не го поставивме) што е поврзано со конкретните
чекори што луѓето ги преземаат за да ја остварат оваа намера (Топузовска-Латковиќ
2019). На пример, студијата на Фондацијата „Фридрих Еберт“ заклучува дека од оние
млади лица што изразиле намера да се иселат, 43% не презеле никакви чекори кон
остварување на оваа цел (Топузовска-Латковиќ и други 2019). Во секој случај, ние
цврсто веруваме дека изразената подготвеност на речиси две третини од младите
во нашата анкета да ја напуштат државата покажува кон реалистични изгледи за
масовен егзодус со потенцијални сериозни последици за идниот развој на земјата.
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Слика 22: Во случај да имате можност дали би се иселиле од
државата?

Да [59,5%]
Не [30,3%]

Нема одговор [1,4%]
Не знае [8,8%]

60 / 100
Желбата да се иселат беше најкритична меѓу младите од 19-29 години,
оние што се идентификуваа како етнички Македонци и млади со низок
семеен приход (Слика 23).
Слика 23: Во случај да имате можност дали би се иселиле од
државата?
Според возраст
16,1%
3,4%

11,6%
2,3%

4,8%
28,4%

25,5%

7,7%

34,8%

34,5%

Да
Не
Одбива да одговори
Не знае

46,0%

15-18
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60,6%

19-24

66,4%

56,7%

25-29

30-35

Слика 23: Во случај да имате можност дали би се иселиле од
државата?
Според етничка припадност
10,5%

4,8%
5,2%

26,2%

2,4%
Да
Не

40,5%
41,0%

Одбива да
одговори
Не знае

63,2%
49,0%

Македонци Албанци

57,1%

Друго

Слика 23: Во случај да имате можност дали би се иселиле од
државата?
Според достапен семеен буџет
3,8%
14,6%

6,0%
2,4%

16,7%

29,0%

Да
45,5%

Не
Одбива да
одговори

40,3%

Не знае
80,9%

62,7%
43,0%

54,5%

Одлично,
Низок и многу
Некако се
Во пристојни
тешко се
преживува, рамки, имаме имаме повеќе
од доволно за
преживува
но далеку од
доволно за
комотно
задоволување задоволување
на сите наши
на своите
потреби
потреби
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Изгледите за иселување беа многу посилни кај младите што не беа
задоволни со можностите што им ги нуди општеството. Интересно, оние
испитаници што се изјаснија дека не се ниту членови ниту поддржувачи
на политичка партија беа двапати повеќе подготвени да се иселат од
земјата (41%) во споредба со оние што се изјаснија како членови или
поддржувачи на политичка партија (21%) (Слика 24). Едно интуитивно
објаснување за оваа маркантна разлика се заснова на претпоставката
дека членовите или поддржувачите на политичка партија уживаат
структурни и институционални предности пред оние што не се членови
или поддржувачи на политичка партија.

Слика 24: Во случај да имате можност дали би се иселиле од
државата?
Членови на партија/подржувачи

Не се членови/подржувачи на
партија

21%

41%

Да

Не

Одбива да одговори

Ставовите на испитаниците во однос на можноста земјата да стане
членка на ЕУ беа во силна врска со нивната одлука за иселување (Слика
25). Од испитаниците кои веруваа дека земјата ќе стане членка на ЕУ, 86%
не размислуваат да се иселат од земјата, додека процентот на оние што
мислат да се иселат е сведен на 49% меѓу оние што веруваат дека земјата
ќе стане членка на ЕУ. Овој наод повторно го нагласува значењето од
пристапувањето кон ЕУ како врвен приоритет за земјата, и можност
за потенцијално намалување на желбата за иселување кај младите од
Северна Македонија. Со други зборови, нашите податоци укажуваат
дека е многу веројатно одливот на млади мозоци да се зголеми во блиска
иднина, освен ако земјата не успее да се придвижи кон пристапување во
ЕУ.
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Слика 25: Во случај да имате можност дали би се иселиле од
државата?
Би се иселиле од државата

Не би се иселиле од државата

49%

86%

МК ќе стане
членка на ЕУ

МК нема да стане
членка на ЕУ

Не
знае

Младите што изразија подготвеност да се иселат од земјата беа најмалку
подготвени за активизам. Се чини дека тоа сугерира дека тие воопшто
не се подготвени да инвестираат време и труд и да ги променат работите
во општеството и активно да учествуваат во општествено-политичкиот
живот.

Шанси за враќање
Кога станува збор за хипотетичките шанси за враќање во државата
по иселувањето нашата анкета прикажува прилично мрачна слика
(Слика 17). Имено, 44,7% од младите одговорија дека нема шанси да се
вратат, додека дополнителни 22,8% рекоа дека има мали шанси да се
вратат – што заедно прават две третини од испитаниците (67,4%). Од
преостанатата една третина, 11,3% одговорија дека веројатно би се
вратиле, додека само 5,4% одговорија дека сигурно би се вратиле.3

3 Ноадите по ова прашање ги инкорпорираат оние 714 испитаници кои претходно
одговорија дека би се иселиле од државата доколку имаат таква можност.
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Слика 26: Доколку некогаш одлучите да си заминете од државата
колкави се шансите подоцна да се вратите?

Со сигурност би се
вратил [5,2%]

Веројатно би се
вратил [11,3%]
Мали се шансите
[22,7%]
Нема шанси[44,7%]

Не знам / Одбива да
одговори [8,8%]

45 / 100

Овие наоди укажуваат дека значителен дел од младите нема шанси,
или мали се шансите да се вратат ако заминат. Со други зборови, штом
младите одлучат да се иселат, тоа најчесто значи дека купуваат „билет
во еден правец“, и потенцијално, тоа значи дека тие се загуба и како
економски агенти и, можеби уште позначајно, и како активни агенти
во општеството. Како што беше наведено претходно, потенцијалните
повратници очигледно се малцинство, меѓутоа, треба да се забележи
дека има значителен дел млади што не беа одлучни дали би се вратиле.
За да се разберат причините што потенцијално можат да ги поттикнат
повратниците да се вратат во земјата, им поставивме дополнително
прашање на оние испитаници што одговорија дека веројатно или
сигурно би се вратиле во Северна Македонија, и оние што не знаеа
дали би се вратиле. Поконкретно, на испитаниците им беше понудено
да дадат отворени одговори на следново прашање: „Од кои причини
би се вратиле во Северна Македонија?“ (Слика 27). Значителен дел од
испитаниците одговорија дека би се вратиле од лични причини, во
голема мера поврзани со нивната желба да бидат во близина на нивното
семејство и пријатели. Други изјавија дека би се вратиле од носталгични
причини и љубов кон татковината. Некои испитаници изјавија дека би
се вратиле во Северна Македонија, но само ако претходно се исполнети
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неколку услови. Овие услови најчесто биле поврзани со подобрувањето
на социо-економската и политичката ситуација во земјата.
Изненадувачки, многу малку испитаници одговорија дека би се вратиле
да започнат сопствен бизнис. Конечно, еден дел од испитаниците
одговорија на многу интересен начин што укажува дека би се вратиле
сезонски (на пример, на годишен одмор), а не „вистински“ да се вратат.

Слика 27: Од кои причини би се вратиле во Северна Македонија?

Семејство
Ако се подобри ситуацијата во
земјата
Краток престој или одмор

29%
15%
13%

НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИ
Во фокус групите, само накратко го разгледавме прашањето за
миграцијата, бидејќи оваа тема е опсежно опфатена во други
истражувања. Подготвеноста да се иселат беше очигледна кај
повеќето учесници, и ги потврди наодите на нашата анкета.
Најчесто наведените причини за тоа беа поврзани со подобри
работни места и можности за образование, како и квалитетот на
животот што се нуди во странство. Чувството на разочараност од
тековната социо-политичка ситуација во Северна Македонија беше
исто така спомнато како значајна причина за заминувањето од
земјата.
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5.4.

Доверба во работата на
властите, лично влијание
и учество во процесите на
одлучување
Со цел да утврдиме колку младинските потреби се адресираат,
испитаниците беа запрашани да наведат „колку властите се грижат за
тебе и твоите потреби и проблеми?“ (Слика 28). Од сите испитаници,
80,5% сметаа дека властите воопшто не се грижат или само делумно се
грижат за нив и за нивните потреби и проблеми. Низок процент од 3,3%
од испитаниците сметаа дека властите целосно се грижат за нив.

Слика 28: Колку властите се грижат за тебе и твоите потреби и
проблеми?
80.5%
45,2%

Воопшто
35,3%

Делумно
12,8%

Прилично
Целосно

3,3%
16,1%
1,0%

Не знае

2,4%

Етничките Албанци со повисок процент (65%) веруваа дека властите
воопшто не се грижат за нив, по нив следат другите етнички групи (52%)
и етничките Македонци (38%) (Слика 29).
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Слика 29: Колку властите се грижат за тебе и т
воите потреби и проблеми?
Македонци

38%
Целосно /
Прилично

Албанци

Друго

65%

52%

Делумно

Воопшто

Не знае

Интересно, младите од скопскиот регион беа понезадоволни со
степенот на грижа од страна на властите во споредба со младите од
другите региони (Слика 30).

Слика 30: Колку властите се грижат за тебе и твоите потреби и
проблеми?
Скопски регион

Други региони

12%

28%

Целосно /
Прилично

Делумно

Воопшто

Не знае

На прашањето „Колку властите се запознаени со твоите потреби и
проблеми како млад човек?“ (Слика 31), речиси две третини од младите
(65,1%) одговорија дека властите се делумно или воопшто не се
запознаени со потребите и проблемите на младите.
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Слика 31: Колку властите се запознаени со твоите потреби и
проблеми како млад човек?
65.1%
Воопшто

33,2%
21,4%

Делумно
Прилично

21,4%

Целосно
Одбива да
одговори

6,0%
27,4%
1,2%

Не знае

6,3%

Младите лица на возраст од 15-18 години, етничките Албанци, Турци и
Роми, како и младите со понизок социо-економски статус, во поголем
процент сметаа дека властите воопшто не се запознаени со нивните
потреби и проблеми.
Испитаниците кои не беа членови ниту поддржувачи на политичка
партија во помал процент изјавија дека властите се целосно или
прилично запознаени со потребите и проблемите на младите (Слика 32).
Истовремено, процентот на оние кои изјавија дека властите воопшто не
се запознаени беше приближно еднаков и кај членовите/поддржувачите
на партија (31,9%) и кај оние кои не се членови/поддржувачи на партија
(34,8%).
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Слика 32: Колку властите се запознаени со твоите потреби и
проблеми како млад човек?
Член на партија/симпатизер

Ниту член, ниту поддржувач

36%

24%

Целосно /
Прилично

Делумно

Воопшто

Не знае

Ако го разгледаме вкрстеното табелирање на одговорите на претходните
две прашања (Слика 33), интересен, но алармантен наод е тоа што
41,9% (30,6% и 11.3%) од младите граѓани кои веруваат дека властите се
целосно запознаени со нивните потреби и проблеми, сепак сметаат дека
властите воопшто не се грижат или само делумно се грижат за нивните
потреби и проблеми. Тоа укажува дека дури и кога младите сметаат дека
властите се запознаени со нивните проблеми, тие сепак сметаат дека
има високо ниво на игнорирање на младинските прашања и дека тие не
се соодветно адресирани.
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Слика 33: Колку властите се запознаени со твоите потреби и
проблеми како млад човек?

30,6%

11,3%

0,5%

0,9%

25,1%

18,3%

23,7%

Прилично
77,1%

Целосно

Не знае
Одбива да
одговори

8,1%

50,0%

1,5%
1,2%

88,8%
Делумно

49,3%

Прилично

1,4%

3,7%

Прилично

Делумно

7,9%
0,6%

Целосно

Воопшто

Со цел да се измери довербата што младите ја имаат во разни засегнати
страни (на пример, институции, организации и други групи) што ги
опфаќаат младинските прашања, на испитаниците им беше поставено
прашањето „На скала од 1-5 каде 1=незадоволително а 5=одлично
оцени ги следните институции во однос на нивната работа во интерес
на младите?“ (Слика 34). Од дескриптивните наоди веќе е видливо
дека младите немаат доверба и се цинични кон различните видови
институции. Испитаниците им дадоа релативно ниски оцени на сите
институции во однос на нивната работа во интерес на младите, со
разочарувачка просечна оцена од 2,50. Најниско оценети беа работата
на собранието и на политичките партии, додека највисоко оценети биле
средношколските и студентските тела, агенцијата за млади и спорт, како
и младинските организации. Фактот дека разликата на оцената е само
0,50 меѓу највисоко и најниско оценетите институции не ни дозволува да
добиеме солидни заклучоци при толкувањето на разликите во оцените.
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Слика 34: На скала од 1-5 каде 1=незадоволително а 5=одлично
оцени ги следните институции во однос на нивната работа во
интерес на младите?
5

4

3

2,69
2,46

2,45

Влада

2

Општина

Агенција
за млади
и спорт

2,67
2,30

2,72
2,45

2,28

2,45

2,54

Младински
Средношколски
Верски
организации
и студентски
институции
Собрание
Партиски Политички
тела
Деловна
подмладоци партии
заедница

1

Она што можевме да го забележиме е дека сите институции што
содржеа „младински“ во нивниот назив добија малку повисоки поени
од оние што не го содржеа тоа. Имајќи го предвид горенаведеното, сѐ
уште изненадува тоа што средношколските и студентските тела добија
највисока оцена, особено од гледна точка што повеќе студии досега
покажале дека таквите тела не постојат во пракса. На пример, студија
посветена на граѓанското учество меѓу средношколците спроведена од
Младинскиот образовен форум во 2012 година забележува дека дури
70% од учениците не знаеле дали во нивното училиште има ученичко
тело и 81,3% никогаш не учествувале во изборите на студентското
тело (Младински образовен форум 2012). Слични наоди што укажуваат
на отсуство на студентски тела се отсликуваат во студиите што се
фокусираат на ситуацијата со високото образование (видете Алексоски и
други 2014; Здравковска и Барлаковски 2016).
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Посветеност на владата на проблемите на младите
Со едно од прашањата сакавме да дознаеме како се чувствуваат младите
во врска со тоа што го прави Владата во врска со проблемите на младите.
Поради тоа, испитаниците беа запрашани „Дали сметаш дека сегашната
влада е доволно посветена на решавање на проблемите на младите?“
(Слика 26). Резултатите покажуваат дека помалку од едно на четири
млади лица (22%) имаат позитивно мислење за работата на владата во
однос на адресирањето на проблемите на младите.

Слика 35: Дали сметаш дека сегашната влада е доволно посветена на
решавање на проблемите на младите?

Да
Не

22%

Одбива да
одговори
Не знае

Ако се даде подетален преглед на резултатите (Слика 36), етничките
Македонци сметаа дека тековната влада е помалку посветена на
адресирањето на проблемите на младите во споредба со етничките
Албанци и другите етнички групи. Пријавениот семеен приход беше
силен показател за тоа како се перципира работата на владата.
Всушност, има јасна поделба: само 7% од испитаниците што изјавија
дека имаат низок семеен буџет веруваа дека тековната влада е доволно
посветена на проблемите на младите; додека 45% од оние што изјавија
дека имаат одличен семеен буџет веруваа дека тековната влада е
доволно посветена на проблемите на младите. Според возраста (Слика
36), посветеноста на владата најпозитивно беше перципирана меѓу
оние што не гласаат, односно испитаниците на возраст од 15-18 години
(32,2%), а најнегативно беше перципирана меѓу испитаниците на возраст
од 25-29 години (19,2%). Според резултатите, немаше разлики врз основа
на родот и местото на живеење.
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Слика 36: Дали сметаш дека сегашната влада е доволно посветена на
решавање на проблемите на младите?
Етничка припадност
12,4%
5,0%

7,1%

8,4%
9,2%

61,9%
62,9%

55,4%

Не знае
Одбива да
одговори
Не
Да

19,6%

31,0%

26,9%

Македонци Албанци

Друго

Слика 36: Дали сметаш дека сегашната влада е доволно посветена на
решавање на проблемите на младите?
6,4%
3,2%

Месечниот буџет со кој
располага моето семејство е

11,8%

13,1%

7,1%

5,2%
54,5%
Не знае

45,2%
45,5%

Одбива да
одговори

63,6%

Не

36,4%
7,0%

45,5%

17,6%

Одлично,
Низок и многу
Некако се
Во пристојни
тешко се
преживува, рамки, имаме имаме повеќе
од
доволно за
преживува
но далеку од
доволно за
комотно
задоволување задоволување
на сите наши
на своите
потреби
потреби
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Да

Слика 36: Дали сметаш дека сегашната влада е доволно посветена на
решавање на проблемите на младите?
Возраст
20,7%
1,1%

12,3%

6,6%
5,2%

6,6%

11,5%
6,8%

Не знае
46,0%

57,9%

69,0%

61,4%

Одбива да
одговори
Не
Да

32,2%

15-18

23,2%

19,2%

20,3%

19-24

25-29

30-35

Она што вреди да се спомне е дека посветеноста на владата беше
перципирана како значително пониска кај испитаниците што
беа најмалку општествено активни (Слика 37). Со други зборови,
испитаниците што веруваа дека владата не е посветена на решавањето
на проблемите на младите беа и најмалку активни во општеството. Од
една страна, тоа може да се чини дека е изненадување и спротивно на
очекувањата од гледна точка на тоа што негативните ставови кон една
влада најчесто ги поттикнува граѓаните да станат поактивни. Во ова
сценарио, неактивните граѓани се оние што се повеќе задоволни со
начинот на кој функционираат работите. Од друга страна, пак, можеби
самата причина за социјалната неактивност кај испитаниците се должи
на разочарувањето од работата на властите и екстремно ограничениот
простор што граѓаните сметаат дека го имаат за да влијаат врз нивната
работа (ова прашање се разгледува подолу).
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Слика 37: Дали сметаш дека сегашната влада е доволно посветена на
решавање на проблемите на младите?

14,6%
4,7%

9,5%
4,8%

5,0%
5,9%

7,9%

8,3%

7,9%

23,1%
19,4%

45,5%

26,3%

15,4%

Не знае
Одбива да
одговори

62,7%
70,9%

Не

55,6%
46,2%

Да

57,9%
43,6%
23,0%

16,7%

9,8%
Воопшто
не сум
активен

Главно
не сум
активен

Главно
сум
активен

Постојано
сум
активен

Одбива
да
одговори

15,4%
Не знае

Лично влијание врз работата на властите
Покрај откривањето на нивото на доверба што младите го имаат
во властите, нè интересираше да дознаеме колку тие сметаат дека
можат лично да влијаат врз работата на властите. Како што може
да се забележи од резултатите презентирани на Слика 38, значаен
дел од младите веруваат дека не можат да влијаат врз начинот на кој
работат властите, а шест од десет млади лица веруваат воопшто немаат
влијание. Истовремено, само 2,1% од сите испитаници сметаат дека
целосно можат да влијаат врз начинот на кој работат властите. Овој
наод не изненадува многу, имајќи предвид дека младите се прилично
разочарани од работата на властите и колку тие се грижат за нивните
потреби и проблеми. Можеби тоа е една од клучните причини зошто
малку млади се социјално ангажирани. Па, наместо да се прашуваме
зошто толку млади не придонесуваат за решавањето на општествените
проблеми, можеби треба да се запрашаме зошто властите толку малку се
грижат за младите и дозволуваат младите да се чувствуваат исклучено.
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Слика 38: Колку сметаш дека ти лично можеш да влијаеш врз тоа
што и како работат властите?
80.9%
58,0%

Воопшто
22,9%

Делумно
9,3%

Прилично
Целосно
Одбива да
одговори

Не знае

2,1%
11,4%
1,1%
6,6%

Ако ги погледнеме одговорите во однос на другите прашања, ќе видиме
дека членовите на политичките партии и социјално активните граѓани
во поголем процент веруваат дека можат да влијаат врз работата на
властите. Меѓутоа, како што се забележува од Слика 39 подолу, бројките
се прилично ниски и во рамките на овие групи.
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Слика 39: Колку сметаш дека ти лично можеш да влијаеш врз тоа
што и како работат властите?
Членови или поддржувачи на
политичка партија

Ниту членови ниту поддржувачи
на политичка партија

44%

64%

Целосно /
Прилично

Делумно

Главно активен граѓанин

34%

17%
Делумно

Воопшто

Не знае

Биле вклучени во граѓанска /
невладина организација

Не биле вклучени во граѓанска /
невладина организација

25%

10%

Целосно /
Прилично
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Не знае

Постојано активен граѓанин

Целосно /
Прилично
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Воопшто

Делумно

Воопшто

Не знае

Учество во институционалните процеси на одлучување
Со цел да измериме колкаво е учеството на младите во процесите на
одлучување во институционалната сфера, испитаниците беа запрашани
„Дали досега сте биле вклучени или консултирани од институциите
при носење на одлуки, исклучувајќи го гласањето на избори?“ (Слика
40). Резултатот дека 84,5% од младите никогаш не биле консултирани
од институциите, додека само 11,9% биле, јасно покажува дека младите
се исклучени од институционалните разговори. Просто кажано, на
повеќето млади им се скратува правото да придонесат во процесот на
креирање, следење и оценување на јавните политики на сите нивоа.
Во тој поглед, слободно може да се каже дека властите (на централно
и на локално ниво) треба да вложат повеќе напори за да воспостават
процеси на носење одлуки што се поотворени и партиципативни.

Слика 40: Дали досега сте биле вклучени или консултирани од
институциите при носење на одлуки, исклучувајќи го гласањето на
избори?
84,5%
Не сум бил вклучен
/консултиран

84,5%

Да, но само на
1,3%
централно ниво
Да, но само на
локално ниво

8,9%

Да, на локално
и на централно
ниво

1,7%

Одбива да
одговори

2,5%

11,9%

Не знае 1,2%

Демографските фактори, како што се полот, возраста, етничката
припадност и местото на живеење немаа значајна улога во однос на
учеството во процесите на донесување одлуки. Сепак, она што треба
да се потенцира е дека никој од испитаниците во старосна граница од
15 до 18 години во нашиот примерок, како и испитаниците кои живеат
во селата, не рекоа дека биле консултирани од страна на централните
власти.
Што се однесува до другите корелации, релевантно е да се напомене
дека испитаниците кои се изјаснија дека учествувале во активностите
на граѓански/ невладини организации или други иницијативи, беа
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значително повеќе вклучени во институционалното одлучување на
централно и на локално ниво во однос на оние кои не учествувале.
Затоа се чини дека активизмот преку граѓански организации или други
иницијативи е ретка можност за младите луѓе во земјата да бидат
слушнати од институциите.
Конечно, резултатите од анкетата покажуваат дека генерално
членовите/ поддржувачите на политичките партии се повеќе вклучени/
консултирани од институциите. Се чини дека најголемата разлика е на
локално ниво каде 22% од членовите/поддржувачите се изјаснија дека
биле вклучени/консултирани во споредба со само 3,3% од оние кои не
се членови/поддржувачи. Сепак, на централно ниво, вклученоста на
членовите/поддржувачите на политичките партии значително опаѓа
(1,5%) и не се разликува од вклученоста на оние кои не се членови/
поддржувачи (1,3%), што значи дека донесувањето одлуки на централно
ниво е доста ограничено за сите млади луѓе без оглед на нивната
близина со политичките партии.
НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИ
Младите во фокус групите постојано упатуваа на начините на кои
тие се исклучени од институционалните политики и недостатокот
на можни начини за влијание врз нив. Честопати се тврдеше дека
политичарите не ги интересираат ставовите на младите луѓе и
дека имаат предрасуди во начинот на кој им пристапуваат на
младите луѓе (на пример, честопати ги третираат како незрели
и не ги сфаќаат сериозно нивните мислења и предлози). Доста
често беше напоменато дека единствениот начин да се принудат
политичарите да дејствуваат и сериозно да се сфати загриженоста
на младите се масовните протести. Младите луѓе сметаа дека за да
се реши одреден проблем, истиот треба да ескалира и да дојде до
кризна фаза. Покрај тоа, голем број од учесниците многу отворено
и енергично рекоа дека не ги ценат политичарите, дека немаат
доверба во нив или почит кон нив. Недостатокот на доверба во
политичарите се припишува на нивниот неуспех да слушаат, да ги
одржуваат ветувањата или да променат нешто на подобро. Ниту
еден од учесниците не ги опиша политичарите на начин на кој тие
им веруваат или имаат почит кон нивната работа. Интересно е што
голем број млади луѓе сметаа дека невладините организации многу
повеќе се грижат за младите во споредба со државните институции нешто што не произлезе толку јасно во анкетата.
Она што, исто така, вреди да се напомене е фактот дека
недовербата, цинизмот и разочарувањето на младите луѓе од
институциите и политиката не значи дека не се заинтересирани да
придонесат за подобрување на општеството. Дискусиите во фокус
групите дадоа јасни индикации дека младите луѓе се подготвени
да се вклучат и да влијаат на процесот на донесување одлуки кои
имаат влијание врз нивните животи. Сепак, беше очигледно дека
постојните структури и механизми не им даваат таква можност.
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Вежба: Ако политиката беше ресторан
НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИ
Со цел да се увиди како младите ја перципираат политиката и
политичарите, учесниците беа замолени да ја замислат политиката
како ресторан. Учесниците генерално сметаа дека оваа вежба е
стимулативна и имаа многу за споделување. Терминологијата и
симболите користени за опишување на ресторанот пренесоа крајно
негативен впечаток за политиката и политичарите. Учесниците
постојано го опишуваа „ресторанот“ со нефер и астрономски високи
цени, што го прави недостапен за пошироката јавност. Покрај
тоа, некои алудираа дека единствениот начин да се добие маса е
да го познавате сопственикот или да имате други врски. Имаше и
дискусија за музиката. Како одраз на перципираната сличност на
сите политичари, учесниците ја опишаа музиката како монотона,
со повторување на само една песна независно од тоа кој свири.
Менито беше опишано со крајно ограничен избор. Во зависност од
статусот, некои би јаделе колбаси, додека други кавијар. Освен тоа,
учесниците си претставија дека гостите ги мијат садовите без да
бидат платени за тоа. Исто така, постоеше впечаток дека ресторанот
има премногу вработени, а само малку луѓе всушност работат
значајна работа.

5.5.

Граѓанско учество
на младите во општеството
Во овој дел го истраживме степенот на општествено-политички
активизам кој е видлив кај младите, како и потенцијалните фактори
(прашања, институции или поединци) кои можат да ги охрабрат младите
да станат активни.

Степенот на општествен активизам меѓу младите
На прашањето „Дали би се опишале како општествено активен
граѓанин?“ (Слика 41), 70,6% од младите луѓе се опишуваат како
општествено неактивни, од кои кај 46% има целосно отсуство на
активизам. Само 3,7% се опишаа себеси како постојано активни и
дополнителни 19,7% како главно активни.
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Слика 41: Дали би се опишал себеси како општествено активен
граѓанин?
Постојано сум
активен

23,4%

3,7%

Главно сум
активен

19,7%

Главно не сум
активен

24,6%

Воопшто не
сум активен
Одбива да
одговори

Тој/Таа не
знае

3,5%

46,0%
70.6%

2,5%

Еден од најсилните индикатори на општествениот активизам беше
задоволството на испитаниците од нивната позиција во општеството,
како и од општата насока во која се движи земјата. Младите луѓе кои
имаа попозитивни погледи, беа во поголем дел општествено активни.
И покрај фактот дека корелативната анализа не може да ни помогне да
утврдиме што доаѓа прво, активизмот или задоволството, и кој служи
за активирање на другиот, сепак може да се каже дека активизмот го
намалува степенот на апатија и цинизам кој е видлив кај младите.
Семејниот приход на испитаниците исто така беше силен индикатор
за активизам. Оние испитаници кои пријавија поголем приход во
семејството беа поактивни од оние што пријавија помал семеен приход
во семејството. Во овој контекст, ако го земеме предвид загрижувачкиот
(и претходно утврден4) факт дека 69,2% од сите испитаници изјавија дека
нивниот семеен приход е низок или многу низок, се чини дека почетната
точка за справување со апатијата и неактивноста на младите е да се
подобри целокупната финансиска состојба на домаќинствата.
Врската меѓу намерата на младите луѓе да ја напуштат земјата и
општествениот активизам исто така беше силна. Како што е видливо од
Слика 42, подготвеноста да заминат во странство беше многу помала

4 Види општествено-демографска структура на испитаниците, Слика 7.
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кај оние кои се опишаа себеси како главно или постојано активни. Во
овој поглед, се чини разумно да се сугерира дека активизмот може да ги
оддалечи младите луѓе од идејата за напуштање на земјата.

Слика 42: Дали би се опишал себеси како општествено активен
граѓанин?
Планира да ја напушти земјата
3,3%
3,9%
2,1%
14,4%

3,2%
7,4%
30,2%

24,1%

Одбива да одговори
Постојано сум
активен

28,0%
52,1%

Главно сум активен
Главно не сум
активен

30,5%

Да

Не знае

Воопшто не сум
активен

Не

Покрај тоа, ги прашавме испитаниците „Колку често преземате
активности за решавање на одредено општествено прашање?“ (Слика
43). Повеќе од половина од испитаниците (57,1%) рекоа дека никогаш не
презеле активности за решавање на одредено општествено прашање,
додека 35,5% одговорија дека презеле активности (иако само 8% го
сториле тоа често или постојано). Кога оние што преземале активности
се соочија со дополнително прашање „Колку често успевате да го
решите проблемот?“, резултатите покажуваат дека околу две третини
од младите (66,9%) не успеваат да го решат нивниот проблем. Во
овој контекст, прилично ниската стапка на успех може да се смета
првенствено како дестимулирачки фактор за младите луѓе во нивниот
обид да се справат со општествените проблеми. Со други зборови,
затоа што претходните обиди им се неуспешни, младите не гледаат
никаква поента во кој било вид на општествен ангажман. Оттука, едно
од клучните прашања што останува да го реши власта е како да се
активираат повеќе млади, истовремено осигурувајќи нивниот активизам
да се цени и да има влијание врз општествените случувања.
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Слика 43: Колку често преземаш нешто за решавање на одреден
општествен проблем?

Постојано
Често

2,1%
35,5%

5,9%
27,5%

Ретко

57,1%

Никогаш
Одбива да
одговори

Не знае

4,8%
2,6%

Слика 43а: Колку често ти успевало да го решиш проблемот?

Постојано

2,5%

Често

14,5%

Ретко

46,4%

Никогаш
Одбива да
одговори

Не знае
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20,5%
9,1%
7,0%

Во врска со специфичните видови на општествен активизам, ги
прашавме испитаниците и следното: „Досега, дали сте биле дел од
граѓанска/невладина организација или иницијатива што работи на
општествени прашања?“ (Слика 44). Само 6,5% од сите испитаници
одговорија дека биле ангажирани во работата на граѓанска/
невладина организација или некоја друга иницијатива. Она што е уште
поизненадувачки е што само 20% од испитаниците кои не биле дел од
граѓанска/ невладина организација или иницијатива можат да се видат
себеси како се придружуваат на една таква во иднина.

Слика 44: Дали до сега сте биле дел од некоја граѓанска/невладина
организација или иницијатива која работи на проблеми поврзани со
општеството?
Дали до сега сте биле дел од некоја
граѓанска/невладина организација или
иницијатива која работи на проблеми
поврзани со општеството?

0,8%
6,5%
2,3%

Дали може да се замислите во
иднина да се приклучите на некоја од
активностите на граѓанска/невладина
организација или иницијатива?

1,8%

13,8%

64,3%

90,3%

Да

20,1%

Не

Одбива да
одговори

Не знае

Овие резултати јасно кажуваат дека ваквите форми на ангажман не
се особено популарни кај младите. Во својата анализа на учеството
на младите во Источна Европа, спроведена пред скоро две децении,
Ковачева (2000) забележува дека само 10% (а во некои земји дури и
помалку од 5%) од младите се членови на граѓански организации. Во
контекст на нашите откритија наведени погоре, со сигурност може
да се каже дека за жал не се случило значајно подобрување откако е
спроведена студијата за Ковачева.
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Причината за ова послабо граѓанско вклучување може делумно да се
припише на својствената недоверба што луѓето ја имаат во моќта на
формалните организации, како и на фундаменталниот недостаток на
верба во граѓанскиот активизам како сила за промени. Благодарение
на традицијата наследена од социјалистичкото минато на поранешна
Југославија „голем број македонски граѓани продолжуваат да
веруваат во апсолутната надлежност на државата да се грижи за сите
општествени потреби“ (Sterland и Ризова: 32). Следејќи го Putnam,
Leonardi и Nanetti (1993), слабоста на граѓанското општество може
да се припише и на дефицитот на општествен капитал во посткомунистичките општества, што само по себе е поврзано со поимот
доверба.

Што може да поттикне општествено-политички
активизам кај младите?
Покрај тоа што откривме колкав процент од младите е активен, исто така бевме
заинтересирани да откриеме кои прашања, групи и поединци можат потенцијално да
ги поттикнат и да ги охрабрат младите да бидат општествено и политички активни
(Слика 45). Побаравме од испитаниците да изберат само една опција (т.е. нивниот
прв избор) за секое од трите прашања прикажани подолу.

Слика 45: Кој од следниве може да те поттикне да бидеш
општествено-политички активен?
Невработеноста
и сиромаштија

28,6%
17,1%

Правдата
6,1%

Образование
Загрозување на
слободата

5,8%

Загадувањето

5,2%

Патриотизмот
Не знае
Ништо од
наведеното
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2,8%
5,6%
28,9%

Проблемите како што се невработеноста и сиромаштијата, како и
правдата беа далеку најважни фактори во однос на другите теми како
што се образованието, загрозувањето на слободата, загадувањето и
патриотизмот, кои се рангираа на пониско ниво.
Освен тоа, од групите од кои испитаниците можеа да изберат,
неформалните иницијативи и движења, како и младите и други
невладини организации имаат најголем потенцијал за поттикнување
активизам кај младите. Не заостануваат многу средношколските и
студентските тела, како и политичките партии и нивните подмладоци.
Што се однесува до влијанието на одредени поединци, очигледно
станува збор за луѓе од непосредниот круг, како членови на семејството,
пријатели и партнери, Важноста на непосредниот круг беше особено
нагласена меѓу етничките Албанци. Интересно е што онлајн влијанијата
имаат поголем потенцијал да ги активираат младите отколку
професорите, спортистите или славните луѓе. Новинарите беа на дното
на списокот и од 1025 испитаници само двајца испитаници ги избраа
како луѓе кои можат да ги охрабрат да станат активни.
Без оглед на тоа дали станува збор за проблеми, групи или поединци,
она што се чини впечатливо е дека за значителен процент на млади
луѓе, ниту една од наведените ставки не може да ги натера да станат
општествено активни. Ова беше особено видливо кај испитаниците
етнички Македонци, кои во просек приближно три пати повеќе
одговараа – „ниту едно од горенаведените“, во споредба со етничките
Албанци. Иако е можно наведените ставки да не се сеопфатни, во
смисла на тоа дека не опфаќаат сè или секој што би можел да поттикне
активизам кај младите, останува прилично проблематично дека
од наведените ставки ниту една не може да ги мотивира да бидат
општествено ангажирани.
Во едно од прашањата од анкетата, конкретно ја разгледувавме
подготвеноста на младите за политички активизам на различни
формални и неформални начини. Како што се гледа од Слика 46, им
обезбедивме список со потенцијални активности. Повеќе од две третини
(70,6%) од испитаниците потврдија дека нема да учествуваат во ниту
една од наведените активности. Политичкиот активизам се чини дека
се случува претежно онлајн, со приближно еден од десет млади луѓе кои
би споделиле објава со политичка содржина на социјалните медиуми
или би напишале политички коментар на портал или на електронски
медиум. Потрадиционалните форми на политички активизам, особено
оние што вклучуваат работа во служба на политичката партија,
испитаниците помалку ги претпочитаа.
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Слика 46: Дали би учествувал во некоја од следните активности?
Би споделил пост со политичка содржина
на социјални мрежи (Фејсбук, Твитер,

12,3%

Инстаграм)
Би напишал политички коментар
на портал или онлајн медиум
Би присуствувал на митинг
на политичка партија
Би помогнал на политичка партија како
политички активист

11,7%
10,0%
6,1%

Би носел маица или беџ со политичка порака

6,0%

Би присуствувал на состанок
на политичка партија

5,5%

Би се јавил/присуствувал на политичка ТВ
дебата да дадам коментар

4,5%

Би бил дел од кампања
„врата-до-врата“ за политичка партија

3,3%

Ништо од наведеното

70,6%

Претпоставката дека онлајн активизмот е поважен за младите луѓе
отколку офлајн активизмот, исто така, подоцна се потврди во анкетата
со помош на изјавата „Денес, онлајн активизмот е поважен од офлајн
активизмот“ со кој се согласија 71% од испитаниците.
Очекувано, како што е прикажано на Слика 47, подготвеноста на
партиските членови/ поддржувачи да се вклучат во онлајн и офлајн
политички активности беше поголема, честопати два пати или повеќе во
споредба со оние кои не се партиски членови /поддржувачи.
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Слика 47 : Дали би учествувал во некоја од следните активности?
Член/поддржувач

Би напишал политички
коментар на портал или
онлајн медиум

18,2%

7,1%

21,2%

Би се јавил/присуствувал
на политичка ТВ дебата да
дадам коментар

5.2%
2,4%
9,5%

Би бил дел од кампања
„врата-до-врата“ за
политичка партија

3,9%
1,0%
8,8%

Би помогнал на политичка
партија како политички
активист
Би присуствувал на митинг на
политичка партија

Би присуствувал на состанок
на политичка партија

Би носел маица или беџ со
политичка порака
Би споделил пост со политичка
содржина на социјални мрежи
(Фејсбук, Твитер, Инстаграм)

7,8%
1,5%

2,8%

Одбива да
одговори
Ниту член,
ниту
поддржувач

17,2%

Член/
поддржувач

14,3%

5,2%
1,3%
2,6%
1,8%

7,6%

26,4%

15,8%

17,2%
20,8%
21,6%
66,2%

Ништо од наведеното

33,3%

86,2%

Интересно е што многу поголема подготвеност за политички активизам
беше евидентна и кај испитаниците кои биле дел од граѓанска/
невладина организација, што сугерира дека општествениот активизам
честопати значи, или е тесно поврзан со, зголемен политички активизам
(Слика 48 ).
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Слика 48 : Дали би учествувал во некоја од следните активности?
Бил дел од некоја граѓанска/невладина организација

Би напишал политички коментар
на портал или онлајн медиум
Би се јавил/присуствувал на
политичка ТВ дебата да дадам
коментар
Би бил дел од кампања „врата-доврата“ за политичка партија

Би помогнал на политичка партија
како политички активист

Би присуствувал на митинг на
политичка партија

Би присуствувал на состанок на
политичка партија

Би носел маица или беџ со
политичка порака

Би споделил пост со политичка
содржина на социјални мрежи
(Фејсбук, Твитер, Инстаграм)

Ништо од наведеното
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22,4%

Не бил дел
од некоја
граѓанска/
невладина
организација
Одбива да
одговори

3,9%
14,9%
3,0%
9,0%
5,3%
16,4%

Бил дел
од некоја
граѓанска/
невладина
организација

9,1%
17,9%
4,5%
16,4%
5,6%
10,4%
11,9%
20,9%

72,2%
53,7%

НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИ
Меѓу учесниците во фокус групите преовладуваше перцепцијата
дека неактивиноста кај младите е поттикнат од перцепцијата дека
дури и ако некој се обиде, работите веројатно нема да се променат.
Неколку учесници споделија свои приказни каде се обиделе да
решат одредено прашање, но посочија дека нивните напори
не дале успех или биле со ограничен успех. Во случаи кога тие
контактирале со институции со конкретни барања или предлози,
беше потенцирано дека никогаш не им бил даден одговор од
надлежниот орган. Некои учесници не беа обесхрабрени од нивните
неуспешни напори и ги сфатија таквите искуства како дополнителен
стимул за нивниот активизам, додека други се чувствуваа поразени
во нивните обиди, што на крајот довело до намалување на нивната
волја за активизам.
Оние учесници кои се изјаснија како општествено активни спомнаа
дека тие често се стигматизирани од своите врсници заради
нивниот активизам, а понекогаш дури и отворено обесхрабрувани
да бидат активни. Беше споменато дека во некои случаи тие
биле исмевани или критикувани за пристапување кон невладина
организација или слична иницијатива. Во овој поглед, исто така
беше речено дека тие честопати се борат да ги убедат своите
врсници дека тоа што го прават е за нив значајно и им носи
задоволство.
Неколку учесници со жалење споделија дека значителен дел од
младите луѓе повеќе би го поминувале своето време во дружење
(на пр. пиење кафе со пријатели или играње видео игри) отколку
да бидат општествено активни. Тие ги критикуваа своите врсници
кажувајќи дека се пасивни, дека им недостасува акција и дека
чекаат други да се грижат за нивните потреби и проблеми.
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5.6.

Учество на младите на
избори и членство во
политичка партија
Гласање на изборите
Резултатите од истражувањето (Слика 49) укажуваат на тоа дека
значителен дел од младите во Македонија имаат навика да гласаат, при
што 64% од испитаниците се изјаснија дека секогаш гласаат на избори
и дополнителни 20% што се изјаснија дека понекогаш гласаат. Само мал
дел (6%) од сите испитаници изјавија дека никогаш не излегуваат да
гласаат, додека преостанатите немаа право на глас (5%) или одбија да
одговорат на ова прашање (5%).

Слика 49: Колку често гласаш на избори?

Секогаш гласам
[64,3%]
Понекогаш гласам
[20,5%]

Никогаш не гласам
[5,5%]
Немам право на глас
[5,1%]
Одбива да одговори
/ Не знае [4,7%]

64 / 100

Овoj наод е во спротивност од перцепцијата во земјата (и пошироко
во регионот на Западен Балкан) дека младите се повлекуваат од
конвенционалните форми на политика, особено гласањето. Всушност,
од нашите резултати може да се види дека младите се далеку од
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незаинтересирани за гласање. На ова може да се гледа како на
позитивен знак бидејќи во научните истражувања гласањето се смета
за значаен показател за граѓанска одговорност и една од најважните
граѓански должности. Сепак, навиката за гласање кај младите во
Северна Македонија може да биде поврзана и со интензивните
напори за мобилизација и притисокот што го наметнува политичкото
опкружување, вклучително и политичките партии.
Кога станува збор за влијанието на демографските варијабли, како што
се возраста, полот и местото на живеење, не беа забележани значителни
разлики. Етничката припадност исто така беше прилично незначителна
варијабла кога станува збор за гласањето, со таа разлика што излезноста
на гласање кај етничките Македонци беше малку поголема отколку кај
другите етнички групи. Младите вработени во јавниот сектор и лицата
со поголем месечен буџет гласаат во поголем процент во однос на
вработените во другите сектори или оние кои сè уште се образуваат, или
пак оние со понизок месечен буџет. Оние испитаници кои се изјаснија
како членови на партија или приврзаници, очекувано, малку повеќе се
ангажираат во гласањето, во споредба со оние кои не се членови и не се
поддржувачи.

Моќта на гласањето
Додека повеќето испитаници беа очигледно заинтересирани за гласање,
истите беа далеку помалку сигурни кога беа прашани за моќта или
ефектот од гласањето. Скоро половина од испитаниците (49,5%) сметаа
дека не можат воопшто или само делумно да влијаат на состојбата без
оглед на тоа како гласале (Слика 50). Интересно е што, овој прилично
висок процент на испитаници кои изразија скептицизам не го доведува
во прашање интересот за гласање кај младите, дискутиран претходно.
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Слика 50: Без разлика дали имаш право на глас, колку сметаш
дека преку гласање на избори може да се влијае врз ситуацијата во
државата?
49.5%
Воопшто не може да се
влијае

17,1%

Делумно може да се
влијае

32,4%

Прилично може да се
влијае

27,7%

Целосно може да се
влијае

Одбива да одговори /
Не знае

14,6%
42,3%
8,2%

Ова го наметнува прашањето зошто толку многу млади луѓе решаваат да
гласаат и покрај тоа што не се убедени во моќта на својот глас. Дали ова
е резултат на природата на целокупниот политички систем во земјата,
дали е поврзано со идејата дека изборите се една од ретките можности
за младите луѓе да ги искажат своите политички мислења, или има друго
објаснување за овие резултати, не беше јасно од нашата анкета. Сепак,
очигледно постои парадокс. Како пример може да послужи тоа дека од
659 испитаници кои одговориле дека секогаш гласаат, скоро половина
од нив (47,4%) исто така одговориле дека воопшто не веруваат дека
може да се влијае врз состојбата во земјата со гласање.
Важно е да се напомене големата разлика во согледаната корист
од и влијанието на гласањето меѓу членовите/поддржувачите на
политичките партии и оние кои не се членови/поддржувачи. Генерално,
членовите/поддржувачите на политички партии беа далеку поубедени
во моќта на нивниот глас (75,5%) споредено со оние кои не се членови/
поддржувачи (29,3%).
Кај ова прашање се забележаа значителни разлики засновани на
етничката припадност (Слика 51): додека 80% од етничките Албанци
сметаа дека со гласање на избори може да се влијае на ситуацијата во
земјата, само 31% од етничките Македонци и 19% од другите етнички
малцинствата го делат истото мислење. Оваа разлика може да се објасни
со фактот дека гласовите на етничките Албанци вообичаено се пресудни
во одлучувањето на победникот на изборите или за исполнување на
цензусот на изборите. Сепак, бидејќи не вклучивме прашања што ќе
ни помогнат да ја објасниме оваа разлика заснована врз етничката
припадност, ваквите заклучоци не треба да се изведат со сигурност.
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Слика 51: Без разлика дали имаш право на глас, колку сметаш
дека преку гласање на избори може да се влијае врз ситуацијата во
државата?
9.1%

4.0%
0.4%
13.7%

21.7%

11.9%
Не знае/Одбива да
одговори
28.6%

Целосно може да се
влијае

47.8%
38.3%
0.5%

21.5%

32.5%

9.3%

Македонци Албанци

Одбива да одговори

16.7%

Делумно може да се
влијае
Прилично може да се
влијае
Воопшто не може да
се влијае

2.4%
Друго

Врз основа на полот, женските испитаници беа малку пооптимистички
од нивните машки колеги. Сепак, разликата е во границата на грешка
и покрај тоа што е статистички значајна. Ниту еден друг демографски
фактор не играше значајна улога.

Членство и поддршка на политичките партии од
страна на младите
Една од хипотезите од кои тргнавме е дека значителен дел од младите
во земјата ќе бидат членови на политичките партии. Сепак, оваа
претпоставка не беше потврдена бидејќи само 7% од младите луѓе
изјавија дека се членови на партија, додека дополнителни 20% се
изјаснија како партиски поддржувачи. Од останатите, 65% изјавија дека
не се ниту членови ниту поддржувачи, а 8% одбија да одговорат (Слика
52).
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Слика 52: Дали сте член или поддржувач на политичка партија?

Член на партија
[7,1%]
Поддржувач на
партија [19,5%]
Ниту член, ниту
поддржувач [65,9%]
Одбива да одговори
[7,5%]

27 / 100

Овие резултати можат да бидат објаснети на два начина. Од една страна,
можно е дел од испитаниците да одбиле отворено да ја споделат својата
политичка ориентација, што не изненадува во поширокиот општествен
контекст на Северна Македонија. Поради потенцијалниот страв од
стигматизација, вообичаено е луѓето во земјата да бидат претпазливи во
откривањето на нивните политички преференци.
Од друга страна, како веродостојно објаснување се чини дека многу
млади луѓе имаат нејасен поглед на политичките партии, скептични
се за нивната ефикасност и се сомневаат дека се способни да ги
претставуваат нивните ставови и интереси. Доколку прифатиме вакво
резонирање, резултатите може да бидат јасен сигнал за политичките
партии дека младите луѓе ги напуштаат традиционалните политички
структури бидејќи имаат тенденција да ги потценуваат прашањата што
се важни за нив.
Ако ја следиме научната литература и постоечките примери низ
цела Европа, очигледно е дека членството во политичка партија го
сменило својот карактер и значење, и опаднало особено кај помладата
популација. Некои автори наведуваат дека падот на партиското
членство кај младите и последицата од истото обично не доведува до
тоа политичките партии да се заинтересираат повеќе за младите луѓе.
Па оттука, за Хоџ и Стол (2005: 45) „прашањето не е дали младите сè уште
се заинтересирани за политика, туку дали политичките партии сè уште
се заинтересирани за младите луѓе“.
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Профилот на членовите и поддржувачите на
политичките партии
Кога вкрстено се споредува работниот статус на испитаниците,
евидентно е дека повеќето членови и приврзаници на политичките
партии се вработени во јавната администрација - скоро за половина
повеќе од оние што се вработени во приватниот сектор или оние што
се изјасниле како невработени (Слика 44). Овој резултат не изненадува
ако се има во предвид фактот дека праксата на користење на јавната
администрација за политички цели е широко распространета во
државата и ја користат сите политички партии. Повеќето работни
места во јавниот сектор се сметаат дека се пополнети со таканаречени
„партиски војници“, вообичаено со мало или никакво соодветно работно
искуство. Во овој контекст, како што истакнува Hislop (2013: 627) „сите
партии во Македонија функционираат како агенции за вработување“.
Оваа практика често се пренесува и во приватниот сектор, каде што
„дури и на позициите во патарините на автопатите се распоредуваат
согласно партиското членство“ (Габер-Дамјановски и Јовевска 2008: 28)
[цитирано од Хислоп 2013]).
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Слика 53: Дали сте член или поддржувач на политичка партија?
Според вработување

11,8% 10,2%

4,8%

10%

2,9%

4,6%

33,3%
37,6%
65,3%

53,3%

Одбива да
одговори
Ниту
член, ниту
поддржувач

70%

74,3% 77,2%

Член/
поддржувач

66,7%
50,5%
24,6%

36,7%

25,2% 22,9% 18,3%

Вработен Вработен во Самостојно Вработен, Невработен Невработен
Во
во јавниот приватниот вработен непријавен и барам и не барам образовен
сектор
сектор
работа
работа
процес сум
и зависам
од други

Според финансискиот статус, членовите и поддржувачите на политички
партии изјавија дека нивниот финансиски статус е над просекот во
повисок процент од оние кои не се членови и поддржувачи. Оттука,
може да се претпостави дека членовите/ поддржувачите на политичките
партии имаат право на (финансиски) ресурси и привилегии до кои
другите немаат пристап. Анегдотски, често се тврди дека мотивите за
влез во политичка партија во земјата во голема мерка се поттикнати
од инструменталистички причини, како што се вработување во јавните
институции или други финансиски можности.

Лојалност кон партијата и промена на гласачкото
мислење
Во обид да обезбедиме поцелосна слика за однесувањето на младите
во гласањето, на испитаниците го поставивме следново прашање:
„Доколку политиките на партијата што ја поддржувате се покажат како
неуспешни, дали би гласале за друга партија?“ (Слика 54). Веруваме
дека ова прашање обезбедува корисен увид за разбирање на степенот
на партиска лојалност и промената на гласачкото мислење кај
младите гласачи - имено, дали нивниот партиски идентитет и гласачко
однесување е променлив или цврсто вкоренет.
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Нашите резултати покажуваат дека половина (50,2%) од младите
би гласале за друга партија доколку политиките на партијата што ја
поддржуваат се покажат како неуспешни, додека 16,8% би останале
лојални на својата политичка партија. Преостанатиот дел од
испитаниците или одбија да одговорат на ова прашање (9%) или не
знаеа што би направиле во таква ситуација (24%).

Слика 54: Доколку се покаже дека политиките на партијата која ја
поддржуваш се неуспешни, дали би гласал за друга партија?

Да [50,2%]
Не [16,8%]

50%

Одбива да
одговори [9,0%]
Не знае [24,0%]

Овие податоци појаснуваат дека намерите на младите во однос на
гласањето се потенцијално подлежни на чести промени. Со други
зборови, значителен дел од младите луѓе доколку сметаат дека
партијата што ја поддржуваат лошо се справува со проблемите, би
гласале за друга партија. Интересно е што испитаниците етнички
Албанци (58,6%) и испитаниците од другите етнички групи (64,3%)
изразија многу поголема подготвеност да гласаат за друга партија во
споредба со етничките Македонци (46,6%).
Истражувањата од областа на политичките науки укажуваат на тоа
дека постои поголема веројатност членовите и приврзаниците на
политичките партии да покажат стабилно гласачко однесување
и лојалност кон партијата отколку оние кои не се членови или
поддржувачи. Односно, се претпоставува дека колку е посилна
идентификацијата со партијата, толку е помала веројатноста за
префрлување на гласовите. Во нашата студија, процентот на испитаници
кои рекоа дека нема да гласаат за друга партија дури и ако политиките
на партијата што ја поддржуваат се покажат како неуспешни, очекувано
беше повисок кај членовите и поддржувачите на политичките партии
(24,2%) во однос на оние кои не се членови или поддржувачи (14,1%).
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Во исто време, бројот на млади луѓе со променливо гласачко мислење
(т.е. луѓе кои одговориле потврдно на прашањето) е приближно ист
меѓу оние кои не се членови или поддржувачи (52,1%) и членовите/
поддржувачите (51,6%). Охрабрувачки, ова укажува на тоа дека
значителен дел од младите гласачи не се длабоко вкоренети и не гласаат
слепо за политичките партии, туку размислуваат за тоа како да гласаат
врз основа на перформансите на политичките актери.

НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИ
Отсликувајќи ги наодите од истражувањето, мнозинството учесници
во фокус групите рекоа дека редовно гласаат на избори. Некои
учесници изјавија дека е неверојатно тешко да се одлучи како да
се гласа, бидејќи има прилично ограничена политичка понуда.
Предизвикот да се донесе одлука за кого да се гласа, исто така, се
поврзува со фактот дека политичките партии имаат релативно
нејасна општествена цел и им недостига јасност за многу прашања.
За другите учесници, сепак, изборот како да се гласа беше
релативно лесен.
Скептицизмот во врска со корисноста од гласањето беше помалку
евидентен во споредба со наодите во истражувањето. Само мал број
учесници веруваа дека гласањето нема никаква цел. Мнозинството
сметаше дека гласањето е важно и дека може да донесе позитивна
промена до одреден степен. Како и да е, клучна причина за гласање
не беше потребата за промена, туку перцепцијата дека гласањето
е значајна граѓанска должност. Неколку учесници сметаа дека
воздржувањето од гласање може да доведе до криза, како и до
манипулација или принуда на гласање.
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на информации
5.7. Извори
и интерес за политички
развој кај младите

Степенот до кој младите покажуваат интерес и
дискутираат за политиката
Севкупно, нашето истражување покажува дека мнозинството млади луѓе
изразуваат ниско ниво на интерес за следење на политичките работи
во земјата (Слика 55). Имено, само 8,9% од испитаниците рекоа дека ги
следат политичките настани често и 26,8% дека ги следат понекогаш,
додека 43% ретко, а скоро една петтина (18,1%) одговорија дека никогаш
не следат политички настани.

Слика 55: Колку често следиш и се интересираш за политичките
настани и случувања во земјата?

8,9%

Често

26,8%

Sometimes

43,0%

Ретко
18,1%

Никогаш
Одбива да одговори

2,1%

Не знае

1,0%

Очекувано, како што е прикажано на Слика 56, интересот за политика се
зголемува со возраста: помладите граѓани (особено оние кои не гласаат,
на возраст од 15 до 18 години) покажаа најмал интерес за политичките
настани и случувања во земјата, додека испитаниците во старосната
граница од 30 до 35 изразија најголем интерес.
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Слика 56: Колку често следиш и се интересираш за политичките
настани и случувања во земјата?
3.4%
13.8%

3.3%

3.0%
9.6%

1.9%
15.1%

24.5%

Не знае
26.2%
32.3%

37.9%

Често
Понекогаш

47.4%
46.1%

Ретко
38.4%

43.7%
22.5%

15-18

Одбива да
одговори

19-24

13.7%

11.8%

25-29

30-35

Никогаш

Кога станува збор за тоа колку често младите разговараат за политика,
резултатите беа доста слични: 6,8% рекоа дека честопати разговараат за
политика, 27% понекогаш, 42% ретко и 22,1% одговорија дека никогаш
не разговараат за политика (Слика 57). Повторно возраста беше важен
фактор во одредувањето на ангажманот во политички дискусии,
при што постарите испитаници покажаа многу поголем интерес за
дискутирање на теми поврзани со политика. Ова зголемување на
интересот за политика како што младите стануваат повозрасни и како
што политиката почнува да има поголема важност во нивните животи
е прилично конзистентно со постојните научни откритија во другите
земји.
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Слика 57: Колку често разговарате за актуелните политички
случувања во земјата?

6,8%

Често

27,0%

Понекогаш

42,0%

Ретко
22,1%

Никогаш
Одбива да одговори

0,9%

Не знае

1,2%

Загрижува фактот што близу две третини од младите луѓе ретко
или никогаш не покажуваат интерес или дискутираат за политика.
Опасноста тука лежи во тоа што повеќето млади излегуваат да гласаат
политички неинформирани, а со тоа се поставува основното прашање како младите граѓани ги стекнуваат своите политички норми, вредности
и ориентации. Eдна неодамнешна студија поставува провокативно
и многу релевантно прашање: „Како е можно демократијата да биде
успешна кога се потпира на изборот на гласачи кои знаат толку малку?“
(Oppenheimer и Edwards 2012: 32-33). Имајќи го ова предвид, дефицитот
на информации за политиката кај младите може да биде дополнително
загрозување на веќе кревката демократија во Северна Македонија.
Иако овие резултати се загрижувачки, некои критичари во научната
литература се обидуваат да го толкуваат овој аргумент, сугерирајќи
дека очигледниот недостаток на интерес на младите за политиката
може да се смета и како рационален одговор на нивната немоќност и
исклученост од доменот на политиката. Со едноставни термини кажано,
зошто да се мачат да учат и да дискутираат за нешто врз кое или немаат
или имаат многу мала моќ да влијаат. Исто така, се тврди дека мејнстрим
медиумите не успеваат да одржат чекор со променливите културни
компетенции на младите луѓе. Истражувањата од САД покажуваат дека
младите го преферираат неформалниот и ироничен стил на новите
медиуми кога станува збор за секојдневната политика.
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Од каде младите ги добиваат вестите за политика?
Не беше изненадување дека каналите на социјалните медиуми и
комбинираните онлајн медиуми се најважниот извор на информации
за политиката и јавните работи кај младите (35,3%%) (Слика 58). Додека
на меѓународно ниво во последните години се забележува постепена
ерозија на телевизијата како извор на политички вести кај младите,
нејзиниот дострел во Северна Македонија останува значаен (32,8%) и сè
уште е приближно близок со оној на социјалните/онлајн медиуми. Покрај
тоа, 10,4% од испитаниците рекоа дека се информираат од блиски луѓе
во нивната непосредна околина, како што се пријателите и семејството.
Изненадува фактот што само 0,5% и 0,1% од испитаниците ги користат
печатените медиуми и радиото за да се информираат за политика. На
крајот, 12,6% одговорија дека не се информираат за општествениот и
политичкиот развој во земјата од кој било извор.

Слика 58: Од каде најчесто се информираш за општественополитичките случувања во земјата?

35,3%

Социјалните мрежи

32,8%

Од телевизиите
12,6%

Не се информирам

Од блиските семејство,
роднини, пријатели)

10,4%

Од онлајн медиумите
(портали, е-магазини)
Од печатените медиуми

8,3%
0,5%

Од радио 0,1%

Ако ја погледнеме распределбата на возраста (Слика 59), евидентно
е дека младите луѓе на возраст од 15 до 18 години (т.е. негласачи) ги
имаат следниве карактеристики по кои значително се разликуваат од
останатите: тие во најголем процент од сите испитаниците избираат
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да не се информираат, најголем процент од нив се информираат
преку блиски луѓе и најнизок процент од нив се информира или преку
телевизија или преку социјалните мрежи и онлајн медиуми. Исто така,
интересно е да се види дека постои голема разлика во одговорите
помеѓу најмладата (15-18) и најстарата (30-35) возрасна група со оглед
на начините на кои тие се информираат. Покрај тоа, евидентно е дека
како младите стануваат повозрасни, постои поголема веројатност да
се информираат отколку воопшто да не се информираат, со тоа што
телевизијата како извор на информации постепено расте, а блиските
луѓе како извор постепено се намалува.

Слика 59: Од каде најчесто се информираш за општественополитичките случувања во земјата?

15.2%

10.3%

35.6%

33.2%
40.1%

39.5%

14.9%

9.3%

3.4%
7.3%
26.4%

19.5%

15-18

6.6%

12.3%
0.7%
24.5%

9.6%

6.3%

8.9%
0.7%
44.1%
31.0%

Не се
информирам
Социјалните
мрежи
Од онлајн
медиумите
(портали,
е-магазини)
Од блиските
(семејство,
роднини,
пријатели)
Од печатените
медиуми
Од радио

19-24

25-29

30-35

Од телевизиите

Не беше изненадување дека од достапните опции што им беа дадени на
испитаниците, Фејсбук фигурира како доминантна социјална страница
која ја користат младите луѓе со 82%, а следеа разни платформи за
разговор (56%) и Youtube (38%) (Слика 60).
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Слика 60: Кои од следниве онлајн комуникациски канали и
социјални мрежи најчесто ги користиш?

84.3%
57.5%

Facebook
Четови (Вибер, Ватсап,
Messenger, ...)

44.3%

Youtube

38.8%

Instragram

13.0%
7.9%

Twitter
Snapchat

Степенот до кој испитаниците ги користат овие канали за да се здобијат
со политички информации не беше опфатено во истражувањето. Во
научната литература, некои автори предупредуваат дека зголемувањето
на социјалните медиуми може да доведе до формирање на т.н.
информациски меури, каде луѓето добиваат информации за политиката
од неколку извори кои во голема мера ги потврдуваат нивните постојни
ставови. Други, пак, посочуваат дека ситуацијата всушност може да биде
спротивна, обезбедувајќи докази дека луѓето што се информираат за
политика преку интернет или веб-страници на социјалните медиуми
користат значително поразлични извори на вести од оние што не
го прават тоа. Односно се тврди дека пребарувачите и социјалните
медиуми ги водат луѓето до пошироки извори на вести што би ги
користеле поинаку.
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НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИ
Во фокус групите, учесниците беа поттикнати поширокo да зборуваат
за нивниот интерес за политика и каналите што ги користат за да се
информираат за политичките настани. Како што се очекуваше, се
појавија некои разлики меѓу нивоата на политички интерес. Некои
од оние што рекоа дека редовно следат политика (вообичаено
дефинирани од самите учесниците дека следат вести скоро секој ден),
го објаснија нивното ниво на поврзаност со политиката како граѓанска
одговорност. Другите во истата група би можеле да бидат означени
како „цинично заинтересирани“ да следат политика. Нивниот, иако
негативен, интерес кон политиката го припишуваат на еден вид
забава, вообичаено фокусирајќи се на тековните работи како причина
за смеа. Некои млади споменаа дека се заинтересирале за политика
како резултат на дискусиите дома со нивните родители (на пр. додека
нивните родители ги гледале вестите или некоја друга програма
поврзана со политика). Дискусиите со пријателите и другите врсници
беа пријавени многу поретко.
Другите учесници имаа многу да кажат за различните карактеристики
и фактори што ги оддалечиле од политиката. Учесниците зборуваа
за нивниот недостаток на знаење и разбирање на политиката и
тешкотиите што ги увидуваат во обидот да сфатат таков сложен
предмет, со сите негови жаргони и вокабулар. Постоеше загриженост
дека училиштата не прават доволно за да ги изложат на информации
за политиката и да ги едуцираат за политичките институции, нивните
улоги и процесите во кои се вклучуваат. Недостатокот на доверба
во политичарите и политичките партии да ја кажат вистината, да
ги одржуваат ветувањата и да бидат одговорни, исто така, беше
наведено како причина што ги оддалечува од политиката. За некои,
исклучувањето од политичките работи и изложеноста на политички
вести било резултат од изборот активно „да се исклучат“, со цел да ја
зачуваат нивната ментална благосостојба и да избегнат „главоболка“.
Конечно, начинот на кој се пренесува и се зборува за политичка
содржина во медиумите беше наведен дека допринесува за ниско
ниво на политички интерес. Форматот во кој политичките вести се
презентираат на ТВ каналите беше особено потенциран како монотон
и досаден, додека времетраењето за презентирање политички
вести на ТВ се сметаше за особено проблематично. Во прилог на
оваа здодевност беше идејата дека традиционалните начини на
презентирање политички вести главно се наменети за старите луѓе.
Со цел да се стимулира нивниот интерес за политиката, младите
сметаат дека нешто мора да се промени во начинот на презентирање на
вестите.
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5.8.

Степен на согласност со
изјави во врска со политичката
активност и политичките
вредности кај младите
Кон крајот на истражувањето, испитаниците се соочија со неколку изјави
за кои беше побарано од нив да кажат дали се согласуваат со истите или
не (Слика 61).
Слика 61: Политички вредности кај младите
Во денешно време онлајн активизмот е
поважен од офлајн активизмот.

15%

Политичките партии во своите програми
повеќе им се обраќаат на младите отколку на
пензионерите.

На ЛГБТ луѓето не им е место во политиката.

14%

41%

46%

28%

Сите партии се исти.
На нашата земја и треба лидер со цврста рака.

71%

13%

63%

6%

9%

84%

23%

9%

59%

18%

Мажите се подобри политичари од жените.

54%

35%

11%

Политичарите прават повеќе
добро отколку лошо за младите.

55%

35%

10%

Работите може да се променат
само преку револуција.

51%

Политиката е работа на политичарите
во која младите не треба да се мешаат.
На младите им е попаметно своето мислење за
политичките случувања да го задржат за себе
наместо да го искажат јавно.

Воопшто не
се согласувам

59%
60%

Потполно се
согласувам

18%

31%
35%

6%

32%

8%

Не знае

На пример, неколку изјави се фокусираа на ставовите на младите луѓе
кон политичките партии и политичарите. Наодите повторно потврдија
дека младите луѓе се цинични и прилично скептични за работата на
политичките партии и перформансот на политичарите. Имено, 63% од
испитаниците се согласија дека „сите политички партии се исти“, додека
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само 35% се согласија дека „политичарите прават повеќе добро отколку
лошо за младите“.
Како позитивен резултат може да се смета тоа што 59% од младите не
се согласија со изјавата дека „Политиката е грижа на политичарите
во која младите не треба да се мешаат“. Во исто време, не смее да
се занемарува фактот дека 35% се согласија со таа изјава. Друг
потенцијално охрабрувачки знак е дека 60% од младите луѓе во земјата
не се согласија дека „Попаметно е младите луѓе да го задржат своето
мислење за политичките случувања за себе отколку да го искажат јавно“.
Ова значи дека мнозинството млади се подготвени јавно да ги искажат
своите мислења за политиката. Сепак, фактот дека скоро една третина
(32%) од сите испитаници сметаат дека е подобро да ги задржат своите
политички мислења за себе, многу кажува за политичката клима во
земјата.
Другите изјави се осврнаа на политичките вредности и политичката
отвореност што ја негуваат младите. Во еден од нив, испитаниците
беа запрашани дали се согласуваат со изјавата дека „на ЛГБТ луѓето не
им е местото во политиката“. Шокантни 59% од младите се согласија
со оваа изјава. Најнизок процент на согласност со изјавата беше кај
испитаниците во возрасна група од 15-18 години (38%), а највисок кај
оние на возраст меѓу 30-35 години (63,3%). Етничките Албанци повеќе
се согласија со оваа изјава во однос на етничките Македонци и другите
етнички групи (81,5% и 51,5% соодветно). Женските испитаници помалку
се согласуваа со оваа изјава во однос на машките испитаници, но сепак,
оваа разлика не беше статистички значајна.
Во друга изјава испитаниците беа запрашани дали се согласуваат дека
„Мажите се подобри политичари од жените“. Разочарувачки, 35,3% од
сите испитаници се согласија со изјавата. Изненади процентот на жени
испитаници кои се согласија со изјавата, кој не беше толку низок како
што очекувавме - 30,5% во споредба со 39,6% кај мажите. Согласноста со
оваа изјава беше најнизок кај возрасната група од 15-18 години (19,5%)
што е за половина пониско отколку кај возрасните групи од 25-29 и од
30-35 (39%). Етничките Албанци (56,2%) се согласија во поголем процент
со изјавата во однос на етничките Македонци (27,9%) и другите етнички
групи (40,5%).
Што се однесува до активизмот, 71% од испитаниците се согласија со
изјавата дека „Во денешно време, онлајн активизмот е поважен од
офлајн активизмот“. Овој наод укажува на фактот дека младите луѓе
размислуваат на различен начин во врска со политичкиот ангажман,
фокусирајќи се на нови форми на учество во политички живот, како

Western Balkans
Democracy Initiative

106

што се оние што се одвиваат онлајн преку социјалните медиуми. Во
исто време, само 31% се согласија дека „Работите можат да се променат
само со револуција“. Повторно, овој наод потврдува дека младите луѓе
во земјата го сметаат онлајн активизмот сè поважен и гледаат дека
е можна промена и со други средства освен со револуција. Ќе беше
интересна бројката да се види како младите кои учествуваа во Шарената
револуција ќе одговореа на ова прашање. Како и да е, бидејќи не
вклучивме прашање за активизам во конкретни движења, одговорот на
таквото прашање ќе биде оставено за некои следни студии.
На крајот, испитаниците беа замолени да кажат дали се согласуваат
со изјавата дека „На нашата земја и треба лидер со цврста рака“.
Согласноста со оваа изјава беше далеку највисока: зачудувачки, 84% од
сите испитаници се согласија дека на земјата и треба лидер со цврста
рака.
НАОДИ ОД ФОКУС ГРУПИ
Бидејќи бевме изненадени од екстремно високата согласност за
лидер со цврста рака, разговаравме за ова прашање подлабоко
во фокус групите. Во научната литература, желбата за силен
политички водач честопати се споменува како индикација за
авторитарна политичка култура и перспектива на политиката.
Во нашиот случај, некои од начините на кои учесниците го
опишаа „идеалниот лидер“ во фокус групите може да укажуваат
на зголемена поддршка за поавторитарна верзија на лидер. Во
исто време, неколку учесници веруваа дека цврстите лидери
се компатибилни со демократијата, посочувајќи дека тие би
поддржале силен лидер само во рамките на еден демократски
систем.
Она што, за жал, беше тешко да се разбере од дискусиите во фокус
групите, беа факторите што доведуваат до толку голем афинитет за
цврст лидер кај младите и таквото прашање останува да се разгледа
одблизу во последователни студии.
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6 Заклучоци
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Истражувањата за општествено-политичкото ангажирање кај младите
привлекуваат значително внимание во сите воспоставени демократии.
Сепак, слични студии се направени во многу помал број во посткомунистичките земји во Централна и Источна Европа, особено во
новите демократии на периферијата, како што е Северна Македонија
- каде што беше спроведено сегашното истражување. Имајќи го ова на
ум, се надеваме дека нашата обемна студија успеа (барем делумно, ако
не и целосно) да обезбеди детален преглед на перцепциите на младите
луѓе за неколку клучни теми: нивниот став за општествено-политичките
случувања во земјата и позицијата на младите луѓе во општеството;
нивните погледи за иднината на земјата и нејзината перспектива во ЕУ;
нивната доверба во работата на властите, како и нивната способност
лично да влијаат и да учествуваат во институционални процеси за
донесување одлуки; нивото на општествено-политички активизам и
учеството во различни форми на истото; нивното учество на избори и
интересот за членство во политичките партии; изворите на информации
и општиот интерес за политичките случувања; и нивните политички
вредности.
Исто така, се надеваме дека емпириските докази собрани во оваа студија
и препораките што следат, не само што ќе обрнат внимание на важноста
за дискутирање на прашања што влијаат врз животот на младите, туку ќе
доведат и до вистинско подобрување во одредени области. Доколку оваа
студија успее да генерира нов увид во околностите со кои се соочуваат
младите и истовремено да внесе нови теми во дискусиите за политика за
младите, ова ќе биде исклучително вреден придонес. Со други зборови,
наш императив е да охрабриме нови дискусии на темата кои биле
занемарени или игнорирани.
Дојдовме до неколку клучни заклучоци и препораки за состојбата на
младите луѓе од нашите наоди.
Прво, младите луѓе се во голема мера исклучени од процесите на
одлучување на централно и на локално ниво и сметаат дека имаат
исклучително ограничено влијание врз работата на властите. Се
чувствуваат фрустрирано и преовладува општо расположение на немоќ.
Нивните гласови и мислења ретко се слушаат и недостасува ефективна
вклученост на младите. Ова јасно укажува на фактот дека институциите не
се отворени за грижите и интересите на младите луѓе.
Како неизбежен резултат од ваквата маргинализација младите се
недоверливи и прилично цинични за тоа како функционираат политиките
на управување во земјата, како и за улогата на политичките партии. Ние
силно веруваме дека отуѓувањето на младите луѓе од, и цинизмот во
врска со, политиката и општествено-политичкиот ангажман треба да се
толкуваат како резултат на исклучувањето и обесправувањето, наместо
едноставно да се припишуваат на незнаење, апатија или незрелост. Со
други зборови, се чини дека недостатокот на општествено-политичко
учество на младите во земјата има повеќе врска со нивната перцепција
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дека се исклучени од политиката и општеството, а помалку со нивниот
недостаток на интерес и разбирање на важноста на активизмот.
Во овој поглед, надлежните органи на сите нивоа - не само оние во
рамките на локалната и централната власт, туку и институциите како што
се училиштата, универзитетите и другите места на кои можат да се најдат
младите луѓе - треба да преземат активности за повторно развивање на
своите процеси на донесување одлуки на начин што ќе може значително
да ги мобилизира младите, така што нивната улога и моќ да станат сè
повеќе видливи во иднина. Вистинското учество и ангажирање на младите
луѓе во општествено-политичките процеси треба да се смета за услов
„sine qua non“ (услов што е апсолутно неопходен) за благосостојбата и
идните перспективи на нашата демократија. Во овој контекст, успехот на
демократијата треба, меѓу другото, да се мери со учеството на јавноста во
процесите на донесување одлуки и на степенот на одговор на системот на
популарната побарувачка. Оттука, станува уште поважно да се зацврсти
учеството на младите како принцип на демократска политика, а не како
обична техника.
Второ, она што е исто така очигледно од наодите е дека младите луѓе
имаат прилично лошо мислење за политичарите и за политиката воопшто.
Изненадувачки, а можеби и донекаде парадоксално, овој негативен став
се чини дека не ја оддалечува македонската младина од традиционалните
форми на политичко учество, како што е гласањето. Напротив, податоците
покажуваат дека младите луѓе, иако неинспирирани, па дури и скептични
од политиката и од политичарите, се повеќе од доволно заинтересирани
за гласање - оттука, делумно го отфрлаат митот дека се политички
мрзливи. Оваа констатација е во голема спротивност со убедливите
оценки за намалување на одѕивот на гласачите и изборната апатија кај
младите, што денес е распространето на глобално ниво. Покрај тоа, она
што е можеби уште повеќе парадоксално е дека младите луѓе во земјата
имаат тенденција да гласаат иако не веруваат во моќта на својот глас. Со
други зборови, младите се јасно предиспонирани за идејата за избори,
иако генерално се фрустрирани дека исходите им даваат малку можност
да влијаат на светот околу нив.
Затоа, предизвикот за оние кои се на власт е да одговорат на потребите
и интересот на младите луѓе и повеќе да се посветат на одржување на
изборните ветувања. Она што е исто така важно е политичките елити да
понудат пореални општествено-политички очекувања. Во секој случај
ако се зголемат очекувањата, а потоа не исполнат, истото ќе служи само
за зголемување на апатијата и цинизмот кај младите луѓе. Како што е
евидентно од наодите, многу млади изразија големи надежи за Северна
Македонија да влезе во ЕУ за само неколку години. Ова може да се земе
како позитивен знак во смисла на тоа дека најверојатно ќе се зголеми
притисокот врз властите да се фокусираат на ова прашање како главен
приоритет. Меѓутоа, во едно попесимистичко сценарио, доколку властите
не успеат да ја приближат земјата кон ЕУ и да ги исполнат очекувањата на
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младите луѓе, демне опасност дека најверојатно ќе има вознемирувачки
последици, особено во врска со миграција и одлив на мозоци.
Трето, евидентно е дека младите луѓе не се особено заинтересирани
да ги следат политичките случувања во земјата, ниту се особено
заинтересирани да бидат активни преку политичките партии, па дури ни
во граѓанските организации. Ова не треба да биде големо изненадување
ако земеме во предвид дека младите луѓе се длабоко разочарани
од конвенционалната политика со традиционални граѓански
организации и општествени движења, како и со логиката на моќта
и институционализацијата пошироко. Оттука, останува многу да се
направи за зајакнување на младинското политичко и граѓанско учество
во различните форми и контексти.
Што може да се стори за да се охрабрат младите луѓе да бидат повеќе
општествено активни и да се поттикне нивниот интерес да се вклучат
во политиката? Одговорот се чини дека се однесува на неколку области.
Ако младите луѓе сакаат да се заинтересираат повеќе за општеството
и политиката, треба да се убедат дека овие предмети имаат поголема
важност во нивниот живот. Меѓу другото, ова значи дека политиката
и општествениот активизам треба да се презентираат на попријатен
и забавен начин. Тие треба да бидат врамени, во училиштата и во
медиумите, во стил и термини кои одговараат на проблемите и
грижите на младите луѓе. Користениот вокабулар треба да биде лесен
за разбирање, да се користат зборови кои се едноставни и лишени од
жаргон и технички јазик, но без патронизација. Ова не претставува
ништо друго туку парадигматска промена во гледањето, спроведувањето
и практикувањето политика, демократија и учество, бидејќи тие се
однесуваат на младите луѓе. Како што е евидентно од наодите, онлајн
активизмот како начин на изразување е попривлечен за младите, што
укажува на тоа дека традиционалните аранжмани и форми на активизам
стануваат сѐ помалку релевантни за современата младина.
Четврто, наодите покажуваат дека некои од политичките вредносни
ориентации на младите се проблематични. Фактот дека значителен
дел од младите не гледаат место за ЛГБТ луѓето во политиката не треба
да се занемари. Подеднакво загрижувачко прашање е што значителен
дел од испитаниците сметаат дека мажите се посоодветни за политика
отколку жените, создавајќи штетен впечаток дека успехот во политиката
зависи повеќе од полот, отколку од знаењето и искуството. Знак на
охрабрување е дека најмладите испитаници во нашиот примерок
(на возраст меѓу 15-18 години) беа полиберални во своите ставови и
помалку ги поддржуваат старите политички стереотипи. Во овој поглед,
треба да се води грижа, преку едукација и други средства (на пр. јавни
кампањи), да се осигури ваквите ставови да се сведат на минимум.
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7 Специфични
препораки за
засегнатите
страни
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До јавните институции кои работат со младите

1.

За да ги задржи младите на списокот на приоритети, Владата
треба да ги институционализира тематските владини седници за
млади како пракса. Овие седници треба да се одвиваат редовно,
најмалку двапати годишно. Седниците треба да се осврнуваат
на примената на заклучоците од претходните седници, за да се
обезбеди спроведување на препораките;

2. За да се обезбеди правилно и навремено спроведување и
да се распределат соодветни ресурси за спроведување на
Националната стратегија за млади и акциските планови на
Стратегијата, Владата треба да спроведува редовни состаноци
за проценка на спроведувањето, покрај мониторингот и
изготвувањето на извештаи за евалуација;
3. Со цел да се создаде посветеност на институциите кон младите,
институциите кои спроведуваат политики од интерес на младите
треба да обезбедат работни позиции за прашања поврзани
со младите. Овие службеници треба да бидат одговорни за
координација на младинските активности со други институции
и координација и известување за активности поврзани со
националната стратегија за млади;
4. За зајакнување на развојот на младинското граѓанско општество,
Владата и Агенцијата за млади и спорт (АМС) треба да обезбедат
финансирање и поддршка за младинските организации и
иницијативи. Финансирањето алоцирано на младинските
организации треба да вклучува институционална финансиска
поддршка и финансирање на учеството на трошоците;
5. За да се придонесе за креирање политики засновани врз
факти, Владата преку своите министерства и агенции треба да
алоцира финансиски средства за поддршка на истражувањата
за прашања кои влијаат врз младите во различни области.
Овие области треба да се фокусираат (но не ограничувајќи се)
на младинските аспекти во: образованието, здравствената
заштита, вработувањето, економските политики, општествената
инклузија, општествените политики, пристапот до услуги и
слично;
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6. За да се оспособат учениците да бидат консултирани и да
учествуваат во донесувањето одлуки во нивните училишта,
Министерството за образование и наука треба да предложи
измени во Законот за средно образование, за гарантирање на
правото на средношколско организирање и за обезбедување
право на студентите да бидат присутни во телата за донесување
одлуки во нивните универзитети;
7. Агенцијата за млади и спорт треба да воспостави механизми
за координација помеѓу институциите кои ги спроведуваат
политиките за младите и да воспостави координативно тело
меѓу претставниците на институциите со што ќе се обезбеди
соработка и вклучување на младите во политиките преку
редовни состаноци;
8. Агенцијата за млади и спорт треба драстично да ги зголеми
средствата во буџетот за секторот за млади. АМС треба да се
стреми да постигне порамномерна распределба на средствата за
секторите Спорт и млади, прек подигнување на буџетот за Млади
на ниво на Спорт;

До Собранието
1. Со цел подобро претставување на потребите на младите луѓе
и развој на подобро законодавство засновано врз докази,
Клубот на пратеници за младински прашања и политики треба
да воведе пракса на вклучување на младите во дискусиите за
нивните проблеми и да ги процени нивните потреби преку
консултативни состаноци, јавни расправи, надзорни расправи,
студиски посети и други алатки и пристапи;
2. Со цел Собранието да обезбеди континуитет на постоењето
на Клубот на пратеници за младински прашања и политики
во иднина, Собранието треба да поддржи создавање на
институционална меморија за Клубот преку обезбедување
техничка и административна поддршка, по примерот на Клубот
на жени пратенички;
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3. Собранието треба да донесе Закон за организирање и
учество на младите, да обезбеди соодветни ресурси за негово
спроведување предвидени во државниот буџет и да спроведува
континуиран надзор над неговото спроведување;
4. Со цел да се посвети поголемо внимание на законите и
политиките поврзани со младите, Собранието треба да размисли
за формирање на Комисија за млади, овозможувајќи јасна и
посветена одговорност за прашањата поврзани со младите;
5. Со цел да се обезбеди правилно спроведување на младинските
политики и да се осигурат предвидените резултати, Собранието
треба да спроведе поинтензивен надзор над законодавството
што влијае врз младите луѓе. Собранието исто така треба да
ја охрабри координацијата и соработката помеѓу различните
институции кои работат на прашања поврзани со младите, преку
расправи посветени на младинските прашања;
6. Со цел подобро информирање и едуцирање на младите за
работата на Собранието, Одделението за образование и
комуникација на парламентарниот институт треба да изнајде
начини да ги зголеми своите можности за пристап до младите и
студентите, образовните институции, организации и клубови;
7. Собранието треба да развие програма за вклучување на
младите во својата работа. Ова може да се направи на следните
начини: Собранието да биде отворен простор за одржување и
организирање на младински настани; да се одржуваат студиски
посети во Собранието, да се креира програма за практикантска
работа и други активности.

До образовните институции
1. За да се создаде простор за учениците да учествуваат во нивните
образовни институции, училиштата треба да формираат
средношколски организации во сите училишта, да им обезбедат
на учениците место за дискусија во телата за донесување одлуки
и да го поддржат учеството на учениците во образовниот
процес, преку обезбедување простор, средства и поддршка
за одржување состаноци, предлагање идеи и организирање
активности;
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2. Институциите за високо образование треба да формираат
студентски парламенти на универзитетите и факултетите,
врз основа на барањата од Законот за високо образование.
Ова треба да се направи преку организирање на демократски
и отворени избори, прифаќајќи рамноправно учество на
студентите во донесувањето одлуки и академската заедница;
3. За да се осигури дека образовниот процес го поддржува
демократскиот развој на учениците, училиштата треба да го
промовираат концептот на граѓанско образование во наставните
програми и целокупниот образовен процес, преку квалитетни
содржини во темите поврзани со граѓанското образование,
воннаставни содржини и активности, со акцент на граѓанско
ангажирање, демократија и активизам;
4. За да се обезбедат квалитетни активности за учениците,
училиштата треба да бидат отворени и да го поддржуваат
неформалното образование во образовните институции што
може да придонесе за благосостојба и граѓанско образование на
учениците. Училиштата треба да ја негуваат соработката со НВО
и другите засегнати страни од приватниот сектор, во смисла на
поддршка на учеството на младите;
5. За да се премости јазот помеѓу младите и институциите,
училиштата треба да ги охрабрат младите луѓе да бидат
запознаени и во контакт со институциите и нивната работа,
преку студиски посети, гостински предавања и други
активности;
6. За да го поддржат креирањето на младинската политика
и квалитетот на дискурсот за младинските прашања,
високообразовните институции и особено научните институти
треба да спроведуваат истражувања за млади и други сродни
полиња од нивен интерес;

До општините/локалната власт
1. За да се создадат можности за зголемено учество на младите
на локално ниво, општините треба да формираат локални
младински совети како тела за политичко учество на младите.
Советите треба да се формираат на демократски и инклузивен
начин и да им овозможат на младите луѓе да ги изберат своите
претставници;
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2. Општините треба да обезбедат простор за локалните младински
организации, студентски тела, клубови, неформални групи и
младински иницијативи за развој и водење на нивната работа и
програми и унапредување на учеството на младите;
3. Општините треба да развијат локални стратегии за млади и да ги
имплементираат на совесен и значаен начин, заедно со доволни
ресурси, проценка и следење на квалитетот;
4. За да се осигури институционална посветеност на прашањата
за младите, општините треба да обезбедат работна позиција за
младински работи. Овие службеници треба да бидат одговорни
за координација на младинските активности, спроведување
на локалната стратегија за млади, поддршка на локалниот
младински совет и други активности поврзани со младите.

До политичките партии и нивните подмладоци
5. За соодветно решавање на проблемите со младите, политичките
партии треба да вклучуваат политики за млади во своите
програми. Во текот на развојот на програми и утврдување
на политичките позиции, политички партии треба да се
консултираат со младите луѓе;
6. Како место за создавање на млади политички лидери,
подмладоците на политичките партии треба да добијат
поистакната улога во политичките партии и да бидат охрабрени
да даваат предлози и идеи за тоа како партијата треба да ги
реши проблемите на младите;
7. Подмладоците на политичките партии треба да послужат како
места за градење на политичко знаење, дијалог, учество и
ангажирање на младите во политичките партии и општеството.
Ова треба да се направи со тоа што ќе им се овозможи на
подмладоците да создаваат и спроведуваат свои програми,
преку организирање активности со млади, одржување
консултации, вршење истражувања и развој на политики;
8. Со цел политичките партии да создаваат порелевантни
младински политики и политики засновани врз докази,
истражувачките институциите на партиите треба да спроведат
истражувања и да направат анализа на потребите и перцепциите
на младите луѓе;
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9. Политичките партии треба да гарантираат дека се обезбедени
доволно средства за нивните подмладоци, обезбедувајќи им
соодветни ресурси за работење и зајакнување на нивната
автономија;
10. Политичките партии треба да обезбедат младите луѓе да имаат
можност да бидат претставени на изборните списоци на нивните
политички партии на парламентарните и локалните избори,
како предуслов да станат политички вклучени;

До граѓанските организации
1. За да се обезбеди практикување на учество во рамките на
нивните структури, граѓанските организации треба да ги вклучат
младите луѓе и нивните претставници во работата, во развој на
проекти и програми и напори за застапување;
2. Граѓанските организации треба да размислат за подобрување
на нивната отвореност и пристапност за младите луѓе како нови
членови или корисници и нивните можности за вклучување и
донесување одлуки во рамките на организациите;
3. За да допрат до младите луѓе во области каде има помалку
можности за ангажман, граѓанските организации треба да
обезбедат активности за младите луѓе што се надвор од главниот
град на земјата, како на пример во другите градови или рурални
области;
4. Граѓанските организации треба да станат модели и да
промовираат еднаква вклученост и поддршка на младите луѓе
кои доаѓаат од маргинализираните групи и загрозени средини;
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До медиумите
1. Бидејќи младите се недоволно застапени во сферата на
медиумите, медиумите треба да обезбедат простор младите да
бидат поприсутни во медиумските програми и содржини и да се
слушне нивниот глас;
2. Со цел да допрат до и да ја информираат младата публика,
медиумите треба да создадат содржина која е разбирлива и
прилагодена за младите во однос на формата, темите и јазикот;
3. Младинските прашања и иницијативи да станат поприсутни
во медиумите преку известување, со тоа што ќе има новинари
посветени на младински теми, преку креирање на програмски
секции и производи за млади, преку истражувачко известување
за младински прашања, ангажирање на новинари и други
пристапи.
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