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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

КАКВО ЗНАЧЕЊЕ ИМА "SOS" СИГНАЛОТ     

ШТОМ СЕКНАА 
ПАРИТЕ ИСЧЕЗНАА И 

ХУМАНИТАРЦИТЕ!?     
Ефектот од работата на 

невладините органи за-
ции во Република Маке-

донија не се чувствува, од-
носно не може да се измери. 
Тој дури е минорен, бидејќи 
тие не се изборија за својата 
независна положба. Прак ти-
ка та покажа дека невлади-
ните организации повеќе се 
"соблазнуваат" со власта, от-
колку што се борат за ос тва-
рувањето на нивните цели и 
задачи. Директно или инди-
ректно поврзаноста со вла-
дејачките гарнитури оди до 
таму, што несомнено го урива 
угледот на невладиниот сек-
тор воопшто. Аршинот на не-
владините организации во 
Македонија е различен, од-
носно обоен во зависност од 
политичкиот ветар, кој ду ва 
во оној или во овој пра вец. 
Во тој контекст сè повеќе се 
наметнува прашањето зо што 
се создаваат невла ди ните ор-
ганизации? Очиглед но тие 
служат за перење па ри, за 
па раван на одредени анти др-
жавни активности. Во овие 

"Невладиниот сектор може да се подели во не-
колку сектори. Првите се оние кои се ак-
тивни, но низ насочувањето на своите сред-
ства и активности креираат некаква по ли-
тика, која се поклопува со нивните глав ни 
цели. Вториот тип вакви организации се оние 
кои многу често служат за лична про мо ци-
ја на носителите на нивните акти в ности, па 
што е и јавна тајна, и за различни мате ри-
јални трансакции. Третиот тип се оние кои 
најчесто постојат на хартија и не развиваат 
некоја позначајна активност", истакнува уг-
ледниот професор на Кате дра та по социо-
логија при Филозофскиот фа култет во Скоп -
је, д-р Јован Корубин.

насоки мора да се бара суд-
бината на невладиниот сек-
тор, кој одвреме или на вре-
ме, инцидентно се јавува со 
со општенија во јавноста за 
да прокоментира одре дена 
по литичка ситуација и исто-
вре мено, користејќи го збо-
рот ка ко меч, ги оцрнува лич-
нос тите, институциите или 
пар тиите.

При тоа не штеди на от-
ровните стрели, бидејќи на-
мерно се заборава симбо ли-
ката, која всушност се крие 
во називот - невладин сек-
тор. Оттаму, мораат да се 
бараат грешките, во матно 
да се ло ват нивните зат ку-
лисни  на мери. Поради ова, 
улогата на невладините ор-
ганизации во општествените 
процеси сè повеќе создава 
двојна слика за нив. Не по би-
тен е фактот де ка тие нај мно-
гу никнуваат за време на криз-
ни моменти, а потоа зга сну-
ваат, односно "птиците уми-
раат пеејќи" оној момент ко-
га парите ќе секнат. 

ТИЕ ЛУЃЕ СЕ ЖИВИ

"Тие прават сè, но не го прават ова. Не го креваат својот 
глас, не прават врева за внатрешно раселените лица. Ние не 
сакаме да умре интересот за тие луѓе. Тие луѓе се живи. Тие се 
жртви на одредено несоодветно работење на државата", на-
гласува Најчевска, оценувајќи ја мошне негативно улогата на 
невладините организации кон внатрешно раселените Маке-
донци, кои водат битка со државата, со власта и со сите други 
кои профитираат од нивната лоша положба, истерани од нив-
ните огништа.

Д-Р ЈОВАН КОРУБИН, СОЦИОЛОГД-Р ЈОВАН КОРУБИН, СОЦИОЛОГ

ДЕЦАТА СÈ УШТЕ ГИ ЧУВСТВУВААТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ДЕЦАТА СÈ УШТЕ ГИ ЧУВСТВУВААТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД 
НЕГРИЖАТА НА ДРЖАВАТАНЕГРИЖАТА НА ДРЖАВАТА
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       ЗА НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ?

ПЕРЕЊЕТО ПАРИ

Тоа предизвикува револт, 
огорченост, но и губење до-
верба, бидејќи се сметаше 
де ка ќе бидат опасен про-
тивник на власта која, за жал, 
успеа да се инфилтрира во 
невладиниот сектор, а потоа 
да оркестрира со музиката и 
со тоновите кои пристиг ну-
ваа од нивната адреса. По-
доцна, се покажа дека оваа 
формула претставува најубав 
сегмент за перење пари, би-
дејќи го следеа правниот ва-
куум, кој се користеше за раз -
личните општествени дубио-
зи. Затоа, наместо владе јач-
ката гарни тура да го по ви-
кува Мор зе овиот SOS сигнал 
за помош, тоа треба да го нап-
рават не владините орга ни за-
ции, кои мораат да се фатат 
за пос лед ната сламка.

Карактеристичен пример, 
за ефектот од нивната ра-
бота, претставува послед но-
то соопштение на Македон-
скиот хелсиншки комитет за 
човекови права и слободи, 
кој реагираше на три главни 
работи: Рамковниот договор, 
состојбата со внатрешно ра-
селените лица (Македонци - 
жртви на кризата во 2001 
година) и случајот Враниш-
ковски. Трите работи прет-
ставуваат една целина, но 
ним им се посветува раз лич-
но внимание. Првиот случај 
се наоѓа во фокусот на вни-
манието, но тоа се прави 
пост-фестумски. Вториот слу-
чај, внатрешно раселените 
Македонци, е заборавен, би-
дејќи претставниците на ма ке-
донската гарнитура во влас -
та упорно не сакаат да ја пре-
земат одговорноста (ви ната) 
за нивната положба, па така 
без вина раселените ли ца ја 
трпат сагата на нашите исе-
леници во странство. Тре ти-
от пример, станува дис ку та-
билен, бидејќи нему раз лич-
но му пристапуваат сите, и 
власта и опозицијата, но и 
невладиниот сектор, кој ос-
тана нем пред фактите за кои 
и "боговите паѓаат на теме". 

ЗА ШТО АДВОКАТИ?

Врз овој пример, го бара-
ме ефектот на "стакленото 
ѕвоно", кој можеби ќе ни од-
говори на неколкуте по со че-
ни прашања.   

"Веднаш ќе кажам дека и 

своите средства и активности 
креираат некаква политика, 
која се поклопува со нивните 
главни цели. Вториот тип вак-
ви организации се оние кои 
многу често служат за лична 
промоција на носителите на 
нивните активности, па што 
е и јавна тајна, и за различни 
материјални трансакции. 
Третиот тип се оние кои нај-
често постојат на хартија и 
не развиваат некоја позна-
чајна активност. За оние по-
значајните невладини орга-
низации, кои се еден вид мо-

којдневни тешкотии на кои 
тие наидуваат во нивното ос-
тварување", потенцира про-
фесор Корубин.

Тој им забележува на не-
владините организации, би-
дејќи се неизбалансирани во 
однос на нивната акција, во 
поглед на објективноста при 
оценувањето на развојот на 
меѓуетничките односи, при 
што вниманието на јавноста 
се свртува само кон опре де-
лени аспекти на тие односи, 
додека други аспекти се за-
поставуваат.

ПРОТОКОТ НА 
СРЕДСТВАТА

 
Што мислат за Морзеовиот 

SOS сигнал во Хелсиншкиот 
комитет за човекови права и 
слободи? 

"Државата можеше со па-
рите кои досега ги потроши 
за внатрешно раселените ли-
ца, трајно да го реши про бле-
мот. Но, најверојатно про бле-
матичниот дел доаѓа од таму 
што не се признава вината на 
државата за да го реши про-
блемот, бидејќи всушност 
тре   ба да ја признае вината за 
конфликтот од 2001 година. 
Значи, државата треба да си 
ја преземе одговорноста врз 
себе, а тоа е тешкиот дел, би-
дејќи ќе мора да ја преземе и  
одговорноста за сите други 
сегменти. Дали имавме кон-
фликт? Како дошло до него? 
Можело ли  да се спречи? Да-
ли имало алтернативни ре-
ше нија?", објаснува д-р Мир-
јана Најчевска, која ги кри-
тизира политичарите, кои не 
сакаат да зборуваат на оваа 
тема.

Поради ова, Најчевска сме-
та дека луѓето се заморуваат 
во бркањето на правдината. 
Тоа претставува глобален 
проб лем.

Во однос на хуманоста, пра -
шање од морален и од ети-
чки чин, Најчевска одго вара: 

"Многу е мал бројот на не-
владини организации кои се 
хуманитарни. Хуманитарни 
невладини организации беа 
сите додека траеше кризата, 
додека имаше пари, проток 
на пари во невладиниот сек-
тор".

Таа сега не гледа некоја 
хуманитарно дефинирана 
невладина организација, ко-
ја остана да се бори за оваа 
цел. Тие прават сè, но не го 
прават ова. Не го кренаа сво-
јот глас, не прават врева за 
внатрешно раселените лица. 
Ние не сакаме да умре инте-
ресот за тие луѓе. Тие луѓе се 
живи. Тие се жртви на одре-
дено несоодветно работење 
на државата", нагласува Нај-
чевска, оценувајќи ја мошне 
негативно улогата на невла-
дините организации кон вна-
трешно раселените Маке-
донци, кои водат битка со 
државата, со власта и со сите 
други кои профитираат од 
нивната лоша положба, ис-
терани од  огништата.

покрај тоа што ги има во го-
лем број, невладините орга-
низации во земјава, според 
мое мислење, не ја исполнија 
вистинската функција во раз-
вивањето на демократијата 
кај нас, особено во една по-
широка општествена сми сла", 
истакнува угледниот со цио-
лог Јован Корубин, про фесор 
на Катедрата по со циологија 
на Филозофскиот факултет во 
Скопје. 

"Можеме да разликуваме 
три типа невладини органи-
зации во нашата средина. 
Пр вите се оние кои се ак тив-
ни, но низ насочувањето на 

ниторинг на власта, би рекол 
дека даваат свој придонес во 
демократските процеси, ка-
ко еден вид коректив на са-
мата власт. Меѓутоа, моја нај-
голема забелешка на нив но-
то дејствување е таа дека пре-
многу се занимаваат со екс-
тремните поединечни слу-
чаи на остварувањето на де-
мократските права и сло бо-
ди, појавувајќи се во некаква 
улога на адвокати. Сметам 
де   ка нивната акција треба да 
биде насочена кон промо ци-
ја и заштита на слободите и 
правата на широкиот круг 
гра ѓани, на оние нивни се-

ИСТОРИЈАТА НЕ ГИ ЗАБОРАВА ВАКВИТЕ СТАРИ ПРОГЛАСИ ИСТОРИЈАТА НЕ ГИ ЗАБОРАВА ВАКВИТЕ СТАРИ ПРОГЛАСИ 
ЗА ХУМАНОСТАЗА ХУМАНОСТА


