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ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

НАШИТЕ НАМЕРИ И ПОЗИЦИИ НА ГЛОБАЛНАТА ИТ КАРТА 

ЕКОНОМИЈА

ЗАЛОЖБИ ЗА ИН   КЛУЗИВНОЗАЛОЖБИ ЗА ИН  
ИНФОРМАТИЧКО    ОПШТЕСТВОИНФОРМАТИЧКО    

Македонија е на прво 
место по користење, 
но на најскап Ин тер-

нет. Анализите на Cullen Inter-
national, направени во август 
2005 година, говорат дека во 
државава имало са мо 6,2 от-
сто Интернет пе не тра ција, 
од   носно само 126.000 Ин тер-
нет корисници, што нè става 
некаде на информатичкото 
дно дури во светски рамки. 
Исто така, анализите говорат 
дека имаме 2.447 АДСЛ ко-
рис ници. Пред извесно вре-
ме во Тунис се одржа Свет-
скиот самит за информатичко 
општество, каде што учес т-
вуваа светските и техно лош-
ките лидери, чија цел беше 
да им се помогне на поси ро-
машните нации да ја иско рис-
тат дигиталната револуција. 
За тоа какви беа впечатоците 
и пораките од Самитот на кој 
Македонија имаше делега-
ција, но не се претстави со 
свој штанд, разговаравме со 
Бардил Јашари од невла ди-
ната фондација "Метамор фо-
зис", кој присуствуваше на 
нас танот во Тунис.

"На Самитот свое обра ќа-
ње имаа голем број прет став-

Развојот на информатичкото општество 
тре ба да биде инклузивен процес во кој ќе 
се по читуваат културните идентитети и раз-
лики и каде што сите ќе можат да создадат, 
да при ста пат, да користат и да споделат ин-
формации и знаење, со што ќе се подобри 
ква литетот на живеење.

КОНТРОЛА НА 
ИНТЕРНЕТОТ 

Во центарот на внима ние-
то на Самитот беше и пра ша-
њето за контрола на Интер-
нетот... 

"Голем број земји, а и ме-
ѓудржавни тела, како ООН и 
ЕУ, имаат забелешки на теков-
ната состојба, при која САД 
преку ИКАНН (Интернет кор-
порација на доделени имиња 
и броеви), тело основано од 
Министерството за трговија 
на САД, го раководи сис те-
мот на Интернет-адреси и го 
контролира коренскиот сер-
верски систем (Root Server 
Sys tem). На Самитот беше из-
гласана одлука во 2006 годи-

ници од владиниот, при ват-
ниот и невладиниот сектор. 
Позитивен беше впечатокот 
тоа што сите говорници на-
гласија дека градењето ин-
фор матичко општество тре-
ба да биде резултат на парт-
нерството меѓу сите горе на-
ведени сектори. Тоа парт нер-
ство се отсликуваше и во 
претставените проекти, како 
и во посетителите. Допол-
нително беше потенцирана 
улогата на медиумите, како 
важни чинители во развојот 
на информатичкото општес-
тво.

Основна порака од Са ми-
тот е дека развојот на инфор-
матичкото општество треба да 
биде инклузивен процес во 
кој ќе се почитуваат кул тур-
ните идентитети и разлики и 
каде што сите ќе можат да 
создадат, да пристапат, да ко-
ристат и да споделат инфор-
мации и знаење, со што ќе се 
подобри квалитетот на жи ве-
ење", вели Јашари. 

на со работа да почне 'Форум 
за владеење со Интернет' 
(Internet Governance Forum) 
под покровителство на ООН, 
преку кој низ дебата ќе се 
бараат начини како да се пр е-
несат некои од најважните 
функции во оваа област од 
рацете на САД и од приватни 
фирми во соодветно идно 
глобално тело. Поддршката 
која ја имаше оваа иници ја-
тива е резултат на согле ду-
вањето на клучната улога на 
Интернет во развојот и оп-
станокот на економијата на 
било која земја од светот".

За време на првиот Самит 
во Женева беше заклучено 
владите да дадат свои за лож-
би за инклузивно инфор ма-
тичко општество. На овој Са-
мит во Тунис можеше да се 
провери до каде е дојдено 
со ваквите обиди.

"Изградбата на инклу зив-
но информатичко општество 
- според Јашари - бара при-
стап кој ќе се базира на по-
требите и на специфич нос-
тите на сите граѓани, без ог-
лед на нивниот социјален и 
економски статус. На Сами-

БАРДИЛ ЈАШАРИ
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ЗАЛОЖБИ ЗА ИН   КЛУЗИВНОКЛУЗИВНО  
ИНФОРМАТИЧКО    ОПШТЕСТВООПШТЕСТВО  

тот во Тунис беа потврдени и 
реафирмирани заложбите 
од првиот дел на Самитот, кој 
се одржа во Женева во 2003 
година, а тоа е да се гради ин-
клузивно информатичко оп-
штество кое ќе биде бази ра-
но на развој и на потребите 
на граѓаните. На Самитот беа 
претставени голем број про-
екти кои имаа цел да ги под-
држат развојот и изградбата 
на едно такво општество. За 
таа намена ITU (International 
Telecommunication Union) 
формираше посебна група 
наречена Дигитални мостови 
(Digital Bridges Initiative), која 
треба да обезбеди меха низ-
ми и експертиза за надми-
нување на дигиталниот јаз. 
За жал, јазот меѓу технолошки 
развиените и неразвиените 
земји сè уште е голем и затоа 

За забелешката зошто Ма-
кедонија немала свој штанд 
на Самитот во Тунис, за ра-
злика од речиси сите земји 
од соседството, Јашари ис-
такнува:

"Самитот, како светски на-
стан, беше добра можност 
на шава држава да се про мо-
вира, особено да се афирми-
раат постигнувањата и ис-
куствата од областа на ИКТ. 

Милениумските цели на 
ОН, меѓу другото, се до 2015 
година Интернетот да стане 
достапен за сите. Колку тоа е 
остварливо, особено за ма-
кедонски услови, сè уште е 
непознаница.

"Многу е веројатно дека 
до 2015 година видно ќе се 
зголеми бројот на Интернет 
корисници во светот, но не 
верувам дека сите ќе имаат 
пристап. 

Мислам дека со заеднички 
напори на владиниот, при-
ватниот и на невладиниот 
сектор, како и со поддршка 
на меѓународните донатори, 
во Македонија тоа е реална 
и остварлива цел. Но, прво 
треба да се почне со импле-
ментацијата на Националната 
стратегија за информатичко 
општество", вели Бардил Ја-
шари. 

За тоа колку "Мета мор фо-
зис" придонесува за раз војот 
на информатичкото оп штес-
тво, достапноста на Ин тер-
нетот, имајќи ја предвид нив-
ната постојана активност и 
ангажман, последно заста пе-
носта на петтиот НВО са ем, 
Јашари потенцира:

"Фондацијата 'Мета мор-
фозис' се обидува со своите 
активности да одговори на 
дел од проектите и целите 
зацртани со Националната 
стратегија за информатичко 
општество. Нашите актив нос-
ти се фокусирани на гра де-
ње то на капацитетите, на 
еду кацијата, истражувањата 
и анализите, подигнувањето 
на јавната свест за теми по-
врзани за ИКТ, како и на ну-
дење конкретни инфор ма-
тички решенија. На НВО са-
емот 'Метаморфозис' ор га ни-
зираше едукативна сесија за 
примената на ИКТ за по ефи-
касни локални самоуп ра ви. 
Сметаме дека корис те ње то 
на ИКТ овозможува пого ле-
мо и полесно вклучување на 
граѓаните во процесот на 
донесување одлуки од јавен 
карактер и ги зголемува тр-
анспарентноста, отчетноста 
и одговорноста на општи-
ните, а со тоа се зголемува и 
довербата на граѓаните кон 
нив. Во тек е проект во кој се 
предвидува развој на услуги, 
кои ќе бидат достапни за гра-
ѓаните по електронски пат. 
Повеќе информации за про-
ектот, како и за активностите 
на 'Метаморфозис', можете да 
најдете на нашиот веб-сајт 
www.metamorphosis.org.mk."

и надминувањето на диги тал-
ниот јаз останува најголе ми-
от предизвик во процесот на 
изградба на инклузивно ин-
форматичко општество".

НАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ 
НЕДОВОЛНО ГИ 

КОРИСТАТ 
ИНФОРМАТИЧКИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Во споредба со она што 
можеше да се види во Тунис, 
интересно е да се каже каде 
се наоѓа Република Маке до-
нија на картата на инфор-
матичкото општество во гло-
бални размери!

"Во моментов сме далеку 
од тоа да речеме дека во Ма-
кедонија имаме инфор ма тич-
ко општество, особено ако 
се споредиме со државите 
на ЕУ, каде што претендираме 
да бидеме член. Користењето 
на Интернет сè уште е на нис-
ко ниво, многу малку со др-
жини и сервиси се нудат пре-
ку електронски пат, на шите 
институции недоволно ги ко-
ристат информатичките те х-

но  логии за подобрување на 
нивната ефикасност и ква ли-
тет на услуги, недостасуваат 
знаење и вештини, а не се до-
несени и неколку закони, ме-
ѓу кои и Законот за сло бо ден 
пристап до информации од 
јавен карактер, кои прет ста-
вуваат битна основа за раз-
вој на инклузивното ин фор-
ма тичко општество. Ова се 
само дел од предизвиците со 
кои сме соочени во тран зи-
ци јата кон информатичко оп-
штество", потенцира прет став-
никот од "Метамор фо зис".

Во моментов сме далеку од тоа да речеме дека во 
Македонија имаме информатичко општество, особено 
ако се споредиме со државите на ЕУ, каде што пре тен-
дираме да бидеме член. Користењето на Интернет сè 
уште е на ниско ниво, многу малку содржини и сервиси 
се нудат преку електронски пат, нашите институции не-
доволно ги користат информатичките технологии за по-
добрување на нивната ефикасност и квалитет на услуги, 
недостасуваат знаење и вештини, а и не се донесени не-
колку закони, меѓу кои и Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, кои претставуваат битна 
основа за развој на инклузивното информатичко оп-
штество. Ова се само дел од предизвиците со кои сме 
соочени во транзицијата кон информатичко општество.

Македонија има изготвено 
Национална стратегија и по-
литика за развој на инфор-
матичкото општество, како и 
акционен план. Голем број 
странски и домашни експер-
ти ги оценија овие документи 
како многу квалитетни и ка-
ко такви требаше да бидат 
промовирани во Тунис. До-
полнително требаше да се 
презентира нашето искуство 
во изготвувањето на страте-
гијата, особено на земјите 
кои сега го почнуваат тој про-
цес". 


