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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ХЕЛСИНШКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ ГИ 
ОБВИНИ ВЛАСТА И НЕЈЗИНИТЕ СТРУКТУРИ   

КАКО ДА СЕ ЖИВЕЕ СО "М 
"ДИСКРИМИНИРАНИ СЕК  

Во Извештајот за состој-
бата со човековите пра-
ва и слободи во Ре пуб-

лика Македонија во 2005 го-
дина, Хелсиншкиот комитет 
остро и без пардон, фрон тал-
но ги напаѓа сите структури 
од власта, наведувајќи пора-
зителни резултати во однос 
на решавањето на про бле ми-
те во оваа сфера. 

Според оваа невладина ор-
ганизација, лошата економска 
и социјална состојба е глав-
ната причина за начинот на 
живеењето во земјава. Но, и 
директно ја обвинува власта, 
бидејќи не овозможува по-
добрување на условите во др-
жавава, а истовремено ги мар-
гинализира и ги дистанцира 
граѓаните од демократските 
загарантирани права во Уста-
вот и во меѓународните кон-
венции, кои се иденти фику-
ваат со правото на пристоен 
жи вот, правото на врабо ту ва-
ње, правото на еднаквост итн.

Поради ова, општата слика 
за животот во Македонија е 
песимистичка и нема знаци 
на подобрување. Извештајот 
е изработен врз основа на до-

"Во услови кога 55 отсто од населението 
живее под работ на сиромаштијата, што значи 
повеќе од 1.000.000 луѓе во Македонија, ниту 
се слободни ниту се независни, во никој слу-
чај не можеме да очекуваме дека сме во со-
стојба да се одбранат елементарните чове ко-
ви права и слободи", се наведува во Извеш-
тајот на македонскиот Хелсиншки комитет за 
состојбите на правата на невработените, си-
ромашните, социјалците, интелектуалците и 
оние малку вработени лица во 2005 година.

кување на човековите права 
и слободи во РМ. При тоа, др-
жавата не ги создаде условите 
кои ги гарантира и ги промо-
вира за заштита на човековите 
права и слободи. Владеењето 
на правото не се претвори во 
доминантен принцип врз ос-
нова на кое ќе се структуираат 
одделни власти во државата, 
а самата власт остана надвор 
од законот, од било каква кон-
трола. Тоа значи дека и ин те-
ресот и потребите на граѓа-
ните во РМ во ниту еден мо-
мент не станаа приоритет во 
дејствувањето на оваа власт. 
Значи, се продлабочува јазот 
меѓу Македонија и земјите од 
развиената западна демо кра-
тија. Се продлабочува јазот 
меѓу РМ и другите земји, кои 
се наоѓаат во транзиција и се 
во некакви споредбени број-
ки со нашава земја, а Маке-
донија сè повеќе заостанува и 
во областа на почитувањето 
и заштитата на човековите 
права и слободи", потенцира 
првиот човек на Хелсиншкиот 
комитет, д-р Мирјана Нај чев-
ска.

ЗАБОРАВЕНИ ПРАВА

Во областа на социјалните 
и на економските права не 
постојат оптимистички си г на-
ли, кои би ги раздвижиле ра-
ботите од мртва точка, оце-
нуваат во Комитетот, кој се 
занимава со крупни, но и со 
бизарни прашања од типот - 
"дискриминација на сексуал-
ните малцинства". 

Во сувопарен превод тоа 
би значело дека се загрозени 
правата на хомосексуалците 
и на лезбејките, затоа што др-
жавата не дава можност за 
нив ното излегување под сон-
цето. На власта не само што 
око не й трепнува за про бле-
мот на "хомофобичноста или 
лезбофобичноста" кај маке-
донското население, туку таа 

биените сознанија од два те-
ковни проекта, кои се одне-
суваат на мониторингот на си-
туацијата со човековите пра-
ва и слободи, проектот за ну-
дење правна помош, како и 
врз основа на истражувањата 
на десеттина други невладини 
организации и академски ин-
ституции. 

"Генералната оценка на 
Хел  синшкиот комитет ука жу-
ва дека лошата економска и 
социјална положба го онево з-
можува вистинското прак ти-

МОТИВ ОД ОУ"МАНЧУ МАТАК", СЕЛО КРИВОГАШТАНИ, ПРИЛЕПСКОМОТИВ ОД ОУ"МАНЧУ МАТАК", СЕЛО КРИВОГАШТАНИ, ПРИЛЕПСКО
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АКЕДОНСКИ ЛОРДОВИ" И 
СУАЛНИ МАЛЦИНСТВА"?!

Во врска со Из-
вештајот на Хел син-
шкиот комитет за со-
стојбата на училиш-
тата во Ре публика 
Ма ке до нија, Мини-
стер ството за обра-
зо вание и наука е со 
следниот став: 

"Сите знаат де ка 
состојбата со инфра структурата во образовниот систем 
веќе подолго време не е најдобра, но секоја година се 
прават напори за нејзино подобрување и тоа се постигнува 
од година во година. Ре зултатите од тоа се веќе видливи, 
особено последниве две години кога се реконструираа и 

се изградија неколку нови училишта. Последниве две го-
дини, како и за 2006 година, се издвоени значителни сред-
ства за капитални инве сти ции, како од Буџетот, така и од 
други јавни извори и ме ѓународни донации, кои повеќе од 
двојно го зголемија буџетот за инвестиции.

Кога сите загрижени за образовниот систем би ги на-
сочиле своите проектни активности и кон инфра струк ту-
рата, а не кон проекти за лични бенефити, веројатно би 
при  донеле за по добрување на со стојбата. Во оваа насока 

и госпоѓа Мир јана 
Нај чев ска, како 
кори сник на мно-
гу про екти, би мо-
жела да придо не-
се и за по до бру ва-
ње на инфра струк-
ту ра та, а не са мо 
да се про мо ви ра-
ат из олирани ас-
пекти од про бле-
мот за лична про-
моција".

не се залага за многу поважни, 
круцијални и егзистенцијални 
прашања. 

"Државата, и покрај гаран-
циите кои ги дава дека ќе ги 
употреби сите средства за по-
добрување на условите за жи-
вот, во оваа област не успеа 
да обезбеди економски, соци-
јален и културен развој, со 

нудат сигурност, права, за шти-
та и одговорност во случаите 
на повреда на правата. Во ус-
лови кога 55 отсто од на се-
лението живее под работ на 
сиромаштијата, што значи по-
веќе од 1.000.000 луѓе во Ма-
кедонија, ниту се слободни 
ниту се независни, во никој 
слу чај не можеме да оче ку ва-

ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА НА МАКЕДОНСКИОТ ХЕЛСИНШКИ 
КОМИТЕТ Д-Р МИРЈАНА НАЈЧЕВСКА

пол   на производна врабо те-
ност, заработувачка која ово з-
можува пристоен живот, за-
штита при работа, социјална 
безбедност, право на нај до бро, 
физичко и ментално зд равје, 
право на образование и по-
себна заштита на жената ра-
ботничка. На ова посве ту ваме 
особено внимание, би дејќи 
ла ни РМ ја ратификува Ев-
ропската социјална повел ба, 
но нашава земја ја нема пот-
пишано, а камоли да ја ра ти-
фикува, ревидираната Ев роп-
ска социјална повелба, ко ја 
би требало да понуди уште по-
голема заштита во оваа об-
ласт. Новите закони од об-
ласта на економските и на со-
цијалните права нудат повеќе 
ограничувања и обврски за 
работниците, а многу помалку 

ме дека сме во состојба да се 
одбранат елементарните чо-
векови права и слободи", ис-
такнува Најчевска.

Поради ова, Хелсиншкиот 
комитет најмногу ги "пер да-
ши" нашите "грофови и лор-
дови" од законодавниот дом, 
кои како пратеници имаат 
при вилегирана положба, на-
спроти земјоделците, тутуна-
рите, невработените, интелек-
туалците, лекарите итн. Овој 
Комитет смета дека 2005 го-
дина се карактеризира со по-
малку еднаквост, при што се 
озаконува нееднаквоста, за 
што посебен пример е За ко-
нот за пратеници наспроти 
Законот за пензионирање, од-
носно постојат битните раз-
лики од аспект на положбата 
на луѓето доколку тие се пра-
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ПОЛИТИКА
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теници или се вработени како 
обични смртници.

"Нееднаквото важење на 
законите може да се објасни 
низ следниве примери, она 
што значи ревизија на ра бо-
тењето на Владата, или ре ви-
зија на животот на обичните 
смртници, односно дол жнос-
тите на вработениот и дол ж-
ностите на пратеникот, на раз-
ликите во платата или во на-
платата на електричната енер-
гија. Ова оди во завис ност од 
тоа дали се работи за големи 
или за мали потро шу вачи. 
Сле ден пример, нево ед на че-
ното уривање на диво град би-
те, некому многу лес но му ја 
рушат дивоградбата, што прет-
ставува покрив над глава, до-
дека за други ова пра во не 
важи, бидејќи претста вуваат 
сопственост на некој помоќен 
и повлијателен чо век, кој мо-
жеби е близок до власта. И 
тука би сакале да ја спомнеме 
и привилегираната положба 
на една синдикална органи-
зација, која не само што прет-
ставува приоритет, однос но 
партнер во разговорите со 
Владата, туку и финансиски е 
помогната од власта, што како 
чин е спротивно на законите. 
Помалку слобода има и во 
правото за референдум, кое 
како прашање станува цел 
или награда за послушност. 
Со новото структуирање на 
ова прашање, како и во кои 
услови може власта да до зво-
ли почнување на референ-
думска активност, дефини тив-
но доаѓаме до ситуација во од-
реден момент референдумот 
да стане луксуз во оваа држа-
ва", оценува Хелсиншкиот ко-
митет. 

Тој лоцира и помала сло-
бода на избор кај припад ни-
ците на ромската и на албан-
ската заедница, жените, ли ца-
та со хендикеп, лицата на при-
времена работа во странство, 
при што дефинитивно  треба 
да се прави разлика меѓу она 
што е иселеништво и лица со 
државјанство на РМ, кои во 
моментов се на престој во дру-
га држава. Проблеми имаат и 
неписмените и внатрешно ра-
селените, како и неслободата 
на уверувањето и на веро ис-
поведта.

БРОЈКИ И БУКВИ

Комитетот е загрижен и за 
затворениците.

"Во затворите се умираше, 
наспроти изјавите на дирек-
торот на затворот на 'Идри-
зово', кој велеше дека онаму 

каде што има луѓе, таму нор-
мално е и да се умира. Во за т-
ворите се умираше од на сил на 
смрт. Луѓето или беа уби вани, 
или се самоубиваа. Зна чи, не 
умираа од природна смрт. По-
лицијата тепаше. Иа ко според 
изјавите на МВР, тоа секогаш 
било со добра при чина. Но, 
тоа за многу гра ѓани е дес-
тимулирачки, би деј ќи од ас-
пект на пријавување на те па-
њето, лицата наместо да се 
решат да го пријават на сил-
ното однесување на поли ци-

штита на член 97 од Уставот, 
во кој се утврдува дека за ми-
нистер, меѓу другото и за вна-
трешни работи, не може да би-
де избран човек кој претходно 
три години не бил официјално 
вработен или службеник во 
МВР. Не виде дискриминација 
во привилегираната положба 
на државјаните на САД, созда-
дена со потпишувањето на До-
говорот меѓу Владата РМ и 
Вла дата на САД".

Според оваа НВО органи-
зација, Уставниот суд не за бе-

лемувањето на бројот на при-
падниците на етничките за ед-
ници".

Предмет на анализа на Хел-
синшкиот комитет е и Буџетот 
за 2006 година, каде под лупа 
се средствата со кои распо ла-
га РМ, а се ограничени поради 
тоа што тие треба да се на со-
чуваат кон програми со нај-
голем приоритет. 

"Во Буџетот за 2006 година 
се спомнува дека приоритет 
претставува довршувањето и 
реконструкцијата на делов на-
та зграда на Собранието. Вла-
дата како приоритет го има 
имплементирањето на ох рид-
скиот Рамковен договор. По 
пет години навистина е многу 
интересно тоа што ќе се им-
плементира, а од друга стра-
на, го поставуваме прашањато 
по кој основ Владата импле-
ментира Договор, кој не е ни-
ту закон, ниту одлука на Со-
бранието. Значи, по функција 
вакво нешто нема што да се  
меша", истакнува Комитетот.

Центарот за управување 
со кризи како приоритет на-
вел дека парите ќе се упо тре-
буваат за реконструкција и за 
адаптација на простор, потоа 
за набавка на мебел и кан це-
лариска опрема.

"А, Комисијата за односи со 
верски заедници, која треба 
да ја регулира правната по-
ложба на верските заедници 
и односите меѓу сите верски 
заедници и државата, ќе се 
занимава со поддршка на ду-
ховна музика, со отворање би-
блиотеки во манастирските 
комплекси". 

Владините програми се мно-
гу интересни за анализа.

"Во 2006 година, за реви та-
лизација и електрификација на 
селата вкупно ќе се из дво јат 25 
милиони денари, а во 2005 го-
дина е постигнат гран диозен 
резултат - иронизира Нај чев-
ска - електрифицирани се три 
села. Ако така про дол жиме, се-
ло по село, дефи ни тивно не-
каде во 2050 година ќе успееме 
сите села да ги ел ек трифи ци-
раме, доколку до то гаш тие пре-
живеат. Но, за тоа за реформата 
во адми ни стра цијата, која се 
одвива послед ниве 15 години, 
веќе е зго ле ме на цифрата и 
изнесува 643.154.000 денари. 
Многу ин тересно е издво ју ва-
њето за ка питалните вложу-
вања во РМ, или капитални 
проекти. Вкупно за рекон струк-
ција во државните органи се 
пред видуваат 341.449.000 де-
нари, а за реконструкција на 
сите ос новни училишта, скром-
ни 58.000.000 денари".

Народниот правобранител Иџет Мемети смета дека не-
ма потреба да ги коментира наводите на Хелсиншкиот ко-
митет за човекови права и слободи.

јата, таа по автоматизам по-
ведуваше постапка против 
овие граѓани", обвинува Нај-
чевска. 

Хелсиншкиот комитет не 
откри ништо ново во однос на 
работата на јавниот обви ни-
тел. Тоа "не е 'ЕУРЕКА' за од не-
сувањето на Прчевски". 

"Цела 2005 година јавниот 
обвинител нешто чекаше, про-
веруваше, избегнуваше, мол-
чеше, воопшто не дејству ва-
ше. Значи, во годината во која 
што требаше да почне или да 
продолжи борбата против ко-
рупцијата, тој беше во некоја 
чекална. Во значителен број 
случаи редовните судови не 
ја следеа процедурата или не-
доволно ја следеа и не ги при-
менуваа меѓународните стан-
дарди. Тие многу ја штитеа др-
жавата наспроти граѓаните, 
чии извршни судски одлуки 
воопшто не беа реализи ра ни".

Критикуван е и Уставниот 
суд, кој според Хелсиншкиот 
комитет ја оцрнил својата 
уло га.

"Помалку права, а повеќе 
политика имаше во дејству ва-
њето на Уставниот суд, кој се 
прогласи за ненадлежен за за-

лежал дискриминација на сек-
суалните малцинства, не ги за-
штитил слободата на уверува-
њето, донел одлуки кои биле 
спротивни на Европската кон-
венција за човекови права и 
слободи, особено во однос на 
она што како прашање е зна-
чајно (информативниот разго-
вор), а повторно се појавува 
во Законот за кривична по-
стапка и по овој проблем ја 
редуцираше јавната расправа 
на минимум.

"Народниот правобра ни-
тел не се заинтересира за пра-
вата на жените, а ниту во не-
говиот последен извештај, из-
лезен во март 2005 година, ни-
каде не се спомнуваат же ни-
те. Тој не се заинтересира за 
нарушувањето на изборното 
право, не реагираше во слу-
чаите на ограничување на сло-
бодата на уверувањето и ве-
роисповедта. Не иници ра ше 
постапки пред Уставниот суд, 
не поведуваше сопствени ини-
цијативи, не ги штитеше пра-
вата на децата, и даде ед ен 
единствен предлог за заме на 
на својот заменик, а госпо ѓата 
Сузана Салиу, најверо јатно е 
ставена во контекст на зго-


