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Методолошки пристап во истражувањето
за политичката култура
Во периодот од мај, до ноември 2011 година, истражувачката
единица на Институтот за демократија „Societas Civilis”Скопје
(IDSCS),со поддршка од Канцеларијата наФондацијата „Фридрих
Еберт” во Скопје, го спроведе проектот: Истражување за
политичката култура во Република Македонија на национално
ниво. Истражувањето се состоеше од три дела:
•• Анкета на јавното мислење на национално ниво
(квантитативен инструмент) во кој беше вклучен
стратифициран, репрезентативен примерок на популацијата
во земјата (1,100 испитаници). Целта на анкетата за јавното
мислење беше да се соберат статистички релевантни
податоци за главните параметри и одредници за политичката
култура кај општата популација.
•• Фокус-групи со граѓаните за дополнително разгледување
на податоците кои се собрани од анкетата на јавното мислење
од квалитативен аспект и да се појасни потенцијалната
статистичказачестеност, како и конкретни појави во областа.
•• Индивидуални интервјуа и една фокус-група со
експерти (квантитативен дел)во областа на политичката
култура (политичари, аналитичари, новинари и
професори). Експертите имаа улога да дадат коментари на
резултатите од анкетата на јавното мислење за да се утврди
феноменологијата зад статистичките индикатори и да се
добие квантитативната основа за анализа.

Потекло на пристапот
Методолошкиот пристап на академскиот тим на IDSCS во
Истражувањето на политичката култура се заснова врз
претходни глобални и европски истражувања, кои се спроведени од
страна на реномирани експерти по политички науки во областа на
политичката култура. Почетна основа за методологијата е светски
реномираниот истражувачки проект од1960-титенадвајцата
научници, Габриел Алмонд и Сидни Вебра, од универзитетот
Станфорд, насловено какоГраѓанската култура(Almond et al. 1989).
Покрај тоа, една од најпопуларните и најсовремени методологии
во областа на политичката култура е прикажана во работата
на двајцата германски научници, Dieter Fuchs и Hans-Dieter
Klingemann, од 2006 година, под името Демократските заедници
во Европа: споредба помеѓу Истокот и Западот, која претставува
дел од една поширока академска заложба насловена како
Демократијата и политичката култура во Источна Европа
(Klingemann et al. 2006).

Покрај овие два реномирани истражувачки проекта за политичката
култура,беа користени и неколку други натписи и публикации,
главно, како извори за соодветно формулирање на прашањата за
истражувањето. Тоа се следните натписи и истражувања:
•• Студија за европските вредности (EVS 2008),огромен
истражувачки проект кој секоја година се спроведува во
сите европски земји – погоден за извлекување на соодветни
формулации на прашањата за истражувањето (како и за
соодветно шифрирање).
•• Серија на публикации за граѓанското општество,
политичката култура и вредности на Македонскиот
центар за меѓународна соработка (MCIC/MCMS) – кои се
искористени за да се идентификуваат одредени теми и
прашања за истражувањето. Имајќи ја предвид количината
на информации,овие публикации, исто така, се соодветни
за подготовка на лонгитудинални податоци во одредени
области (како и за компаративна статистичка контрола).
•• Натписот на Ronald Inglehart, со наслов Колку е цврста
масовната поддршка за демократијата: и како можеме
да ја измериме? (Inglehart 2003) – беше, главно, користен
како методолошки водич при мерењето на демократскиот
капацитет на земјата.

Структура на прашалникот
Имајќи ги предвид факторите, како што се локалниот контекст,
методолошките ограничувања и планираниот опфат (главно
на локално и регионално ниво) и врз основа на претходно
споменатите методолошки искуства, академскиот тим на IDSCS
одлучи да се концентрира на следните теми во прашалникот за
анкетата на јавното мислење:
I.

Степен на политизација на општеството

II.

Поддршка за одреден поредок/владеење

III.

Поддршка за политичкиот систем наспроти 		
поддршката на насилството за политички цели

IV.

Политичка социјализација и вредности (одговорност,
претприемништво, род, семејство)

V.

Социјален капитал и капацитет за здружување

VI.

Социјален клиентилизам/патримонијализам

VII.

Легалистичка култура/граѓански активизам

VIII.

Религија наспроти секуларизам
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IX.

Ставови за етничките прашања

X.

Поддршка и солидарностза маргинализираните групи

Анализата на квантитативните и квалитативните податоци кои беа
собрани со примена на објаснетата методологија е претставена во
следните поглавја од Истражувањето за политичката култура.

Одрекување
Резултатите во Извештајот се дадени на описен начин. Поимот
„незначително малцинство/мал број” се користи за да се укаже на
одговорите на помалку од 10% од примерокот, „мало малцинство”
за одговори помеѓу 10% и 30%, „малцинство” за одговори
помеѓу 30% и 50%, „мнозинство” запомеѓу 50% и 70% и „големо
мнозинство” за повеќе од 70%. Процентите кои се под 5%, како
и категоријата Не се знае, не се споменуваат,оттаму процентите
нема секогаш да стигнат до 100%. Социјалните, етничките,
родовите или други социо-демографски карактеристики се
истакнати само доколку тие се разликуваат од општиот тренд во
рамки на одговорите.
Доколку се претпостави едно скалило каде „сосем се согласувам”
одговара на 1, „се согласувам” одговара на 2, 3 во средина и „не
се согласувам” и „воопшто не се согласувам” се 4 и 5 соодветно,
тогаш можеме да ја користиме средната вредност (просек)
за да покажеме која е тенденцијата со една цифра. Оттаму,
секоја средна вредност под 3,0 покажува дека испитаниците од
примерокоттежнеат кон согласување со исказот, и спротивно, било
која вредност над 3,0 покажува тенденција кон несогласување.

I. Степен на политизација на општеството
Првата тема во Истражувањето за политичката култура се
однесуваше на општиот степен на политизација на општеството
во Република Македонија. Овој дел беше разгледан преку пет
прашања во врска со комуникацијата за политички теми кај
популацијата, препознавањето на значењето на политиката во
личниот живот, перцепциите за доминацијата на политичкиот
процес во решавањето на проблеми од јавен интерес, општ
интерес во политиката и капацитет за надминување на
политичките разлики во градењето на личните релации.
Првото прашање во однос на степенот на политизација на
општеството во земјата се однесуваше на комуникацијата за
политички прашања кај пошироката популација. Податоците кои
беа добиени од анкетата на јавното мислење покажуваат дека
постои одреден степен на интерес кај испитаниците за политиката,
што значи кога беа запрашани да го разгледаат исказот Јас никогаш
не дискутирам за политика со луѓето во мојата околина, само
32,3% од испитаниците се согласуваат, или сосем се согласуваат
со овој исказ, додека, пак, 45,7% не се согласуваат, или воопшто
не се согласуваат (21,9% беа неутрални). Тоа значи дека, речиси,
половина од популацијата признава дека активно се вклучува
во комуникација за политички прашања, дополнително земајќи
предвид 1/5 од одговорите кои се со неутрален став, што може да
укаже на резервираност во признавањето дека се дискутира за
политика во непосредната околина.
Вкрстеното табелирање ги покажува следните наоди: мажите
покажуваат нешто повисока тенденција да дискутираат за
политика, отколку жените; за политика најмногу дискутираат
најмладите и најстарите членови на популацијата; пообразованите
слоеви од општеството покажуваат нешто поголем интерес
да дискутираат за политика; луѓето на високи раководни или
извршни позиции дискутираат најмногу за политика од сите други
професии; најголем интерес за дискутирање за политика постои
кај православната популација (иако постои, речиси, идентичен
процент на негативни одговори и кај муслиманите), како и кај
етничките Македонци и Ромите. Притоа, важно е да се направи
едно одрекување: овие категории ја покажуваат највисоката
статистичка вредност, покрај статистички незначителните разлики
помеѓу разни категории на граѓани.
Второто прашање се однесува на улогата на политиката во
личниот живот на испитаниците. Политиката има важна улога
во мојот живот беше прецизната формулација врз основа на
која може да се забележи дека повеќето луѓе одрекуваат да ја
признаат важноста на политиката во личната сфера (53,1% од
испитаниците не се согласуваат, или воопшто не се согласуваат).
Противтежата на позитивните одговори изнесува само 29,5%,
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со 17,4% од испитаниците кои имаат неутрален став. Може да се
забележи дека прашањето,генерално,гравитира кон одрекување
на улогата на политиката во личниот живот, со помалку од 1/3 од
испитаниците кои не се согласуваат со тој став.
Анализата на вкрстеното табелирање со демографските категории
во одговорите на ова прашање открива дека најголема статистичка
преваленца е дадена на следните категории на испитаници: женските
испитаници тежнеат да ја одрекуваат улогата на политиката во
нивниот личен живот повеќе отколку машките испитаници; улогата
на политиката во животот се одрекува најмногу кај најстарата група

на популација; колку е повисоко образованието на испитаниците,
тие помалку ја одрекуваат улогата на политиката во нивниот личен
живот; испитаниците со ниско квалификувани професии тежнеат
да ја одрекуваат улогата на политиката во личните работи повеќе
отколку оние кои имаат висококвалификувани професии; други
категории кои покажуваат највисока тенденција да се одрекува
улогата на политиката во личниот живот, се етничките Македонци
и Ромите и луѓето од пелагонискиот и северно-источниот регион;
речиси идентични статистички проценти на православни христијани
и муслимани ја одрекуваат улогата на политиката во нивниот личен
живот (околу 52%).

Со третото прашање во првиот дел од Истражувањето за
политичката култура се прави обид да се разгледа перцепцијата
на испитаниците во однос на значењето на политичкиот процес
во општеството, односно прашувајќи дали повеќето прашања
од јавен интерес се разрешуваат преку политиката во земјата.
Со овој индикатор се дава директен одговор на големиот дел
на прашања за политизацијата на општеството во случајот на
Македонија, од каде произлегува силна тенденција за позитивни
одговори, кои изнесуваат 74,7% од случаите. Само 11,6% од
испитаниците одрекуваат дека повеќето прашања од јавен
интерес се разрешуваат преку политиката во земјата, додека,

пак, 13,7% се неутрални на темата. Тоа јасно говори за силното
препознавање на значењето на политичкиот процес во земјата за
разрешување на општествените прашања, т.е. препознавање на
политичкиот процес како основен механизам за разрешување на
прашања кои претставуваат јавна загриженост.
Во однос на вкрстеното табелирање, следниве категории го
имаат статистичкиот примат на позитивни одговори: жени,
постари граѓани (група над 60-годишна возраст), луѓе кои немаат
завршено основно образование, православни христијани, етнички
Македонци и Роми и испитаници од вардарскиот и југоисточниот
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регион во земјата.
Директниот интерес во политиката се мереше преку четвртото
прашање, каде испитаниците беа запрашани дали се согласуваат
или не се согласуваат со исказот Генерално кажано, јас сум
многу заинтересиран(а) за политика. Повторно, како и за
второто прашање, солидно мнозинство го одрекува интересот
за политика: точно 55% од испитаниците не се согласуваат или
сосем не се согласуваат со исказот, додека, пак, дополнителни
18,9% остануваат неутрални по ова прашање. Само 26,1% од
испитаниците се согласуваат или сосемсе согласуваат со овој
исказ, што кажува доволно за преовладувањето на одговорите во
оваа категорија.
Негативната реакција е присутна, главно, кај мажите, старосната
група помеѓу 30 и 44 години, и невработените и земјоделците.
Интересно е да се забележи дека постои директна поврзаност
помеѓу образовното ниво и негативниот став кон интересот за
политика: негативниот став се намалува како што се зголемува
образовното ниво, со мал исклучок кај популацијата со повисоко
образование. Исто така, може да се забележи дека православните
христијани се помалку заинтересирани за политика, отколку
муслиманите; Ромите и Турците се помалку заинтересирани
за политика, отколку Албанците и Македонцитеи гласачите на
левицата (СДСМ и ДУИ) се помалку заинтересирани отколку
гласачите на десницата (ВМРО-ДПМНЕ и ДПА).
Последното прашање од првиот дел за степенот на политизација
на општеството се однесува на капацитетот за надминување
на политичките разлики во градењето на личните релации.
Индикаторите кои се собрани преку анкетата на јавното мислење
покажуваат особено позитивен став на популацијата во однос на
прашањето Дали би станале пријатели со некој со спротивно
политичко убедување? Имено, дури 86,1% од испитаниците се
согласуваат или сосем се согласуваат со оваа идеја, со дополнителни
6,4% неутрални одговори. Само 7,5% од испитаниците нема да
станат пријател со лице кое има спротивни политички ставови. Тоа
покажува многувисок демократски капацитет кај популацијата за
да се направи јасно разграничување помеѓу нивниот личен живот
и нивните политички ставови.
Најлибералното милје во овој поглед може да се идентификува
кај мажите, најмладата старосна групаи рударите и градежните
работници. Покрај тоа, православните христијани многу полесно
ќе прифатат пријатели со спротивни политички уверувања,
отколку муслиманите, додека, пак, Ромите (100%) и Македонците
покажуваат малку повеќе позитивен капацитет за прифаќање
на пријатели со спротивни политички убедувања, отколку
Турците и Албанците. Во однос на вкрстеното табелирање со
политичката ориентација на испитаниците, може да се забележи
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дека поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ многу полесно би
прифатиле пријатели со спротивни политички ставови, отколку
поддржувачите на ДУИ и ДПА.
Првиот дел за политизацијата на општеството открива неколку
интересни факти од перспектива на квалитативна анализа на
политичките појави кои се присутни во македонското општество.
Од една страна, огромен дел од испитаниците јасно ја признаваат
улогата на политиката во јавната сфера (Q3) и често комуницираат
за тоа (Q1), но од друга страна, многу значителен број на
испитаници ја одрекуваат улогата на политиката во личната сфера
(непосредната околина) и генерално мнозинството испитаници
одрекуваат дека имаат воопшто некаков интерес за политика
(Q2 и Q4). Тоа може да укаже на негативен став кон присутната и,
очигледно, моќната општествена појава, како што е политиката,
но исто така, и за конфузна политичка јавност која е подготвена да
ја легитимизира политиката како доминантна општествена сила,
но не како нешто што е посакувано да се вмешува во личните
работи.
Одговорот на оваа очигледна дилема може да се најде
во објаснувањата на експертите кои беа консултирани за
квалитативната анализа во рамки на Истражувањето за
политичката култура. Најпрво, експертите се согласуваат
дека овој индикатор може да покажува „попустлива политичка
култура каде граѓаните поединци се свесни само за резултатите
од политичкиот процес, и не се свесни занивниот придонес, т.е.
сопствената улога вокреирањето на политиката, што води кон
недостиг на партиципативна демократија и присуство на слабо
граѓанско општество” (Силјановска, Лазаревски). Тоа е проследено
со присутното„чувство на недостиг на моќ кај граѓаните да изменат
нешто во политичкиот процес” (Шеќеринска) и признавање дека
„луѓето не сакаат да влезат во политика заради негативната
перцепција која постои за неа, т.е. вклученост во политичките
партии како единствен начин за учество во политиката” (Симоска).
Дополнително, проблемот може да се расветли со објаснувањето
дека „македонското општество се потпира врз појавата позната
како, избегнување на несигурност“, што се манифестира со
недостиг на капацитет да се преземе индивидуална одговорност.
Политиката е важна во јавната сфера, но постои очигледна апатија
(и/или недоверба) конучеството во било која организирана форма
на политичкиот живот, како што се политичките партии, НВО,
итн. Тоа води кон недоверба во институциите заради нивната
неподготвеност и неефикасност, која се надградувала со текот на
годините“ (Клековски).
Очигледно е дека ова двојство на лично одрекување и јавно
признаниена важноста на политичкиот процес е во тесна
поврзаност со еден многу конкретен вид на политизација на

општеството. Тоа значи дека политичката култура е структурирана
на начин кој овозможува реална перцепција за важноста и
на присутноста на политичкиот процес, но оваа перцепција
е проследена со разочарување во самиот политички процес,
придружено со чувство на лична немоќ и залудност од политичкото
учество кај поголеми делови од населението во земјата. Оваа
негативна појава резултира во недостиг на лична одговорност и
негативен став кон влезот во политичката арена.

II.	Поддршка за одреден
поредок/владеење
Најголемиот дел од испитаниците претпочитаат демократска
пракса како начин за разрешување на општествените
прашања. Мнозинството испитаници избираат еден од двата
понедемократски начини (силен лидер или експертско владеење).
На прашањето, 42,4% од испитаниците кажаа дека демократските

групите кои даваат нешто почеста поддршка за ова мислење,
вклучуваат: работници, менаџери и сопственици на бизниси,
како и пензионери. Тоа е случај со: православните христијани,
етничките Македонци, поддржувачите на СДСМ ижителите на
помалите градови.
Поддршката за„експертска влада”(иако во рамки на статистичката
маргина) повидлива е кај: групата на луѓе на возраст помеѓу 30
и 60 години, лицата кои имаат универзитетско образование,
чиновниците и невработените, лицата кои не гласаат и луѓето од
големите градови. Работниците од фабриките и оние кои работат
на продажба, како и невработените, се нешто понаклонети да
поддржуваат „силен лидер”, отколку останатите групи. Истата
категорија ги вклучува: муслиманите, етничките Албанци,
поддржувачите на ДУИ и лицата кои живеат во Скопје.
Овие ставови се во тој контекст кога испитаниците беа запрашани
за тоа како еден идеален политичар ги разрешува проблемите.
Половина од испитаниците претпочитаат политичарите да
користат знаење и експертиза, наместо дебати и консултации,

практики се подобар начин за решавање на општествените
проблеми, отколку останатите алтернативи. Тие алтернативи
вклучуваат „силен лидер” (28%) и „експертска влада” (25,2%) и,
речиси, се еднакво распределени кај остатокот од испитаниците.

додека, пак, оние кои се одлучиле за второто, се помалку од 1/3 од
испитаниците (27,4%). За „силна волја” како подобар атрибут од
останатите два, се одлучиле 1/5 од испитаниците.

Анализата на вкрстеното табелирање покажува дека најголемата
поддршка за демократските политички средства може да се
најде кај испитаниците кои се постари од 60 години, каде 49,4%
од оваа генерациска група го одбрале овој одговор. Покрај тоа,

Вкрстеното табелирање покажува дека жените претпочитаат
знаење и експертиза донекаде повеќе од мажите; лицата на
возраст помеѓу 45 и 60; испитаниците со средно образование;
пензионираните испитаници; православните христијани и етнички
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Македонци, како и испитаниците кои живеат во поголемите
градови.
Вкрстеното табелирање покажува дека жените претпочитаат
знаење и експертиза нешто повеќе од мажите. Слично на нив,
испитаниците кои се на возраст помеѓу 45 и 60 години повеќе
претпочитаат знаење и експертиза, во споредба со останатите
старосни групи, и истото може да се забележи кај испитаниците
со средно образование. Истото може да се забележи и кај

испитаниците кои се пензионирани. Кога станува збор за
верската и етничката димензија, православните христијани и
етничките Македонцисе наклонети да претпочитаат знаење
и експертиза повеќе отколку останатите групи (верски или
етнички),и истата појава може да се забележи кај испитаниците
кои живеат во поголемите градови. Младите луѓе во поголема
мерка претпочитаат дебати и консултации, отколку останатите
старосни групи. Тоа е случај, исто така, со испитаниците со високо
образование, менаџерите, муслиманите и етничките Албанци,
како и испитаниците кои живеат во помалите градови.
Таквата поддршка за експертиза и знаење, се потврдува
со следното прашање. Најголемиот дел од испитаниците ја
поддржуваат идејата дека експерти и интелектуалци, наместо
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политичари, треба да носат одлуки во корист на државата.
Повеќето од тие испитаници силно ја поддржуваат таа идеја,што
покажува значителен степен на недоверба во политичарите и
фаворизирање на интелектуалците (експертите) како носители на
одлуки. Спротивни ставови за овој исказ се искажани од помалку
од 10% од испитаниците (7,6%).
Средната вредност на одговорите на исказот Интелектуалците (и
експертите), а не политичарите, треба да го носат најдобриот

дел од одлуките за доброто на државата, изнесува 1,87. Анализата
на вкрстеното табелирање покажува дека испитаниците кои се
постари од 60 годинисе наклонети повеќе да се согласуваат со
овој исказ, за разлика од останатите старосни групи. Тоа е случај,
исто така, со невработените испитаници, како и со менаџерите и
сопствениците на бизниси, муслиманите, етничките Албанци,
поддржувачите на ДУИ и ДПА, лицата кои не гласаат и жителите
на Скопје.
Меѓутоа, кога испитаниците беа запрашани да одговорат на исказот
дека покрај проблемите што ги носи со себе, демократијата е
најдобриот политички поредок, најголемото мнозинство од нив се
согласија. Повеќе од 70% од испитаниците се согласија со исказот,
а 40,2% сосем се согласуваат. Многу мал дел од испитаниците не се

согласија со исказот и 15,2% ниту се согласија, ниту не се согласија
со исказот.
Просекот на одговорите за овој исказ изнесува 2,02. Анализата
на вкрстеното табелирање покажува дека различни типови на
работници се наклонети помалку да се согласуваат со овој исказ,
отколку вкупниот просек, наспроти групата на невработени
лица и менаџери. Тоа е случај, исто така, со поддржувачите на
политичките партии, кои повеќе се согласуваат од лицата кои не
гласаат.

од 60 години повеќе се наклонети да се согласат со овој исказ,
за разлика од најмладата старосна група, т.е. оние кои се на
возраст помеѓу 15 и 29 години, покажуваат најголем степен
на несогласување. Испитаниците со пониско образование се
наклонети повеќе да се согласуваат, отколку оние испитаници
кои се добро образовани. Кај менаџерите, сопствениците на
бизниси и службениците има поголемо несогласување, отколку
кај останатите групи.

Со следното прашање, испитаниците беа прашани за нивната
поддршка за исказот дали војската треба да го преземе водењето
на државата во екстремни ситуации. Просекот од одговорите

Околу половина од испитаниците се согласиле дека социјализмот
беше подобар од сегашниот политички систем. Од вкупниот број на
испитаници, 28,2% покажалецелосно несогласување, а останатите
22,1% се согласиле со исказот. Спротивен став е присутен кај 29%

на ова прашање изнесува 2,99. Околу 1/3 од испитаниците не
се согласиле со исказот, а помалку од 10% покажалеголемо
несогласување. Речиси 1/4 од испитаниците ниту се согласиле,

од испитаниците, односно самокај 7,6% од вкупниот број постои
целосно несогласување со овој исказ. Околу 1/5 од испитаниците
ниту се согласиле, ниту не се согласиле со исказот.

ниту не се согласиле, додека, пак, 19% се согласиле со исказот.
Останатите 16,2% покажале целосно несогласување со
предложениот исказ.

Анализата на вкрстеното табелирање покажува дека испитаниците
кои се над 60-годишна возраст значително повеќе се согласуваат
со исказот од останатите групи, каде категоријата на испитаници
на најмала возраст најмалку се согласува, иако, сé уште, тоа

Вкрстената анализа покажува дека испитаниците кои се постари
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е под средната вредност од 3,0. Православните христијани се
согласуваат повеќе од муслиманите, а тоа, исто така, е одразено и
кај другите етнички групи, односно етничките Албанци помалку се
согласуваат од Македонците. Покрај тоа, поддржувачите на ВМРОДПМНЕ, ДУИ и ДПА помалку се согласуваат од поддржувачите на
СДСМ. Повеќе поддржувачи на овој исказ може да се најдат во
Скопје, додека, пак, најмалиот број на поддржувачи може да се
најдат во руралните области.
Последното прашање во овој дел се однесува на разгледување
на предноста која испитаниците ја даваат кога станува збор за
избор помеѓу економска безбедност и слобода. Испитаниците беа
запрашани да кажат до кој степен тие се согласуваат со исказот
дека економската безбедност е поважна од слободата. Околу
2/5 (44%) од испитаниците се согласуваат со исказот, додека,
пак, 35,8% не се согласуваат со исказот. Умерените одговори
во двата кампуси се многу почести, отколку порадикалните
одговори „сосем се согласува/не се согласува”. Покрај тоа, постои
значителен број на испитаници, 20,2%,кои ниту се согласуваат,
ниту не се согласуваат.

Економската безбедност е повеќе вреднувана од страна
на: постарата популација (поконкретно кај испитаниците
постари од 60 години), православните христијани, етничките
Македонци и Ромите, поддржувачите на СДСМ, и до помал
степен поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ. Наспроти тоа, етничките
Албанци и муслиманите се склони кон несогласување со овој
исказ, како и поддржувачите на ДУИ и ДПА.
Резултатите од овој дел се потврдени со деталните интервјуа и
преку фокус-групите. Испитаниците сметаат дека демократијата
е споредбено подобар политички систем, носепак, тие повеќе
предност даваат на експертизата, пред јавните дебати и
консултации. Кон таквата ситуација значително придонесува
перцепцијата за политиката како област на коруптивно
однесување и одлучување. Според испитаниците, тоа не се заснова
само врз искуствата, туку и врз одредени начини на кои се гледа
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на политиката. Иако носењето на одлуки кои се засноваат врз
информираност и експертиза не се неопходно лоша работа,многу
од испитаниците коментираа дека тоа може да го префрли
овластувањето за демократско одлучување во технократско
лидерство. Клековски додава дека таквото разбирање се заснова
врз различниот социјален капитал кој го имаат образованите луѓе
во општество со голема маса на необразована популација. Покрај
тоа, тој тврди дека тоа се заснова врз „комунистичкиот” модел
на замислување на политичарите како едуцирани технократи.
Според други, механизмот претставува потреба за авторитет,
кој потоа лесно се предава на експертите кои имаат знаење и го
трасираат својот пат како технократи.
Се разбира, тоа е фактор кој значително придонесува. Зборувајќи
од споредбен аспект, нема да биде небезбедно да се каже дека
Македонија не е многу различна од соседството (WVS 2009
Споредба со: Бугарија, Словенија, Србија и Турција). Долгите
искуства во корумпираниот политички процес го олеснија
преминот на другата страна и инвестирање на политичката (и
социјалната) доверба во едуцираните (експертски) елити. Тие

ретко имале можност да ги проверат своите способности во
процесот на носење одлуки, а со тоа се олеснува одржувањето на
нивниот социјален капитал.
Фактот дека половина од испитаниците сé уште го фаворизираат
социјализмот пред постојниот демократски систем, вклучува
многу фактори кои придонесуваат кон тоа. Вообичаено е ваквата
наклонетост да се смета за носталгија. Ваквото разбирање, исто
така, се забележува и во интервјуата и фокус-групите. Носталгијата,
со сигурност е фактор кој придонесува. Бидејќи поддршката за
социјализмот повеќе постои кај испитаниците од повозрасните
старосни групи, таквиот заклучок е разбирлив и ја одразува
носталгијата за замислата за подобри времиња (Клековски).
Поддршката за социјалистичките времиња, која сé уште постои, не
произлегува само од патерналистички очекувања дека државата

може да дејствува како родител. Тоа, исто така, се заснова
врз разочараноста со идејата дека постојниот систем може да
обезбеди одредена важна социјална помош (see Kacarska et al.
2012 p. 3). Поддршка за политичкиот систем наспроти поддршката
на насилството за политички цели.

III. Политичкиот систем наспроти
поддршката на насилството
за политички цели
Во овој дел се разгледуваат ставовите на граѓаните во однос на
политичкиот систем. Тоа беше разгледано преку две генерални
групи на прашања. Првата дава опис на оценката на луѓето за

можноста за примена на насилни инструменти и поддржување
на револуционерни начини за постигнување на политички цели.
Со втората група на прашања се мери перцепцијата на луѓето за
институциите кои го сочинуваат македонскиот политички систем.
Генерално, постои распространета поддршка кај популацијата за
сегашниот (демократски) политички систем. На првото прашање,
Дали го оправдувате користењето на насилство за постигнување
на политички цели? приближно 73% од испитаниците (сосем)
не се согласуваат со таа идеја. Наспроти тоа, 16% одговориле
дека понекогаш е легитимно да се користат насилни методи за
постигнување на политички цели или добивки. Се смета дека
ова прашање има посебна релевантност доколку ги земеме
предвид неодамнешните случувања во земјата. Анализирајќи
ги податоците од етнички аспект, може да се заклучи дека двете
најголеми етнички заедници во земјата ги споделуваат истите
ставови по тоа прашање. Всушност, вкрстеното табелирање
на резултатите кои се поделени според етничката припадност
на испитаниците, покажува дека повеќе од 71% од етничките
Македонци и 82% од етничките Албанци не ја оправдуваат
употребата на насилни методи за постигнување на политички
цели.
Истото важи и за симпатизерите на политичките партии, кои во
големо мнозинство, исто така, не ја оправдуваат примената на
насилни методи за постигнување на политички цели. Тоа е случај
со 76% од симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ, 68% од симпатизерите
на СДСМ, 86% од симпатизерите на ДУИ и 78% од симпатизерите

на ДПА. Според резултатите од истражувањето, симпатизерите
на политичките партии чии поддржувачи се главно Македонци
– ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ – се понаклонети да ја поддржуваат
употребата на насилни методи за постигнување на политички
цели. Ваквиот став го споделуваат околу 18% од симпатизерите на
ВМРО-ДПМНЕ и 24% од симпатизерите на СДСМ.
Од регионална перспектива, жителите на југоисточниот регион
многу посилно ја отфрлаат идејата за примена на насилни методи
за постигнување на политички цели (90%), додека, пак, од друга
страна, тоа е поддржано од 28% од жителите на пелагонискиот
регион.

Во тесна поврзаност со првото прашање, испитаниците беа
прашани да го оценат остварувањето на општествени промени
преку револуционерни методи. Ставовите на испитаниците за
ова прашање значително се разликуваат од искажаните ставови
по првото прашање. Иако повеќето граѓани не го оправдуваат
користењето на насилни методи за постигнување на политички
цели, и сметаат дека е легитимен демократскиот избор за
државните институции и влада, 43% од сите испитаници би
оправдале употреба на револуционерни пресврти или немири
за да се поттикнат општествени промени. Наспроти тоа,
приближно 32% од испитаниците ја одбиваат таквата опција.
Повеќе увид може да се добие од резултатите на вкрстеното
табелирање. Оваа операција особено помага да се оцени кои
од демографските категории кои го сочинуваат македонското
општество ја поддржуваат примената на револуционерни начини
за општествени промени, и до кој степен.
Околу половина од испитаниците од машки пол претпочитаат
примена на револуционерни начини за поттикнување на
општествени промени. Исто така, истиот став го споделуваат
35% од женските испитаници. Во однос на верската определба,
55% од претставниците на муслиманската заедница сметаат
дека општеството треба да се промени преку револуционерен
пресврт, додека, пак, тоа мислење го споделуваат 37% од
православните христијани. Ако се разгледа етничката припадност
на испитаниците, етничките заедници на Албанците и Србите се
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оние кои повеќе претпочитаат про-револуционернипромени во
општеството (60% и 50%, соодветно). Заедницата на етничките
Македонци ги поддржува револуционерните промени со 37,7%. Во
однос на останатите заедници, заедниците на Ромите и Власите се
изјасниле дека не ја поддржуваат примената на револуционерни
начини за општествени промени (84,6% и 55,4%, соодветно).
Партиската определеност, исто така, дава јасни разлики во
пристапот на луѓето кон општествените промени. Поддржувачите
на најголемите партии со доминантно членство од етнички
Македонци, речиси во еднакви проценти, сметаат дека
општеството треба да се менува на револуционерни начини. Од
друга страна, најголемата поддршка за револуционерните методи
за општествени промени доаѓа од поддржувачите на политичките
партии со доминантно членство од етнички Албанци.

Конечно, во последното од оваа група на прашања, од испитаниците
беше побарано да коментираат за прифатливоста на насилните
протести, како алатка за искажување на чувство на незадоволство
од страна на граѓанството, против политичката ситуација
воземјата. Дека е прифатливо насилно да се протестира кога се
соочуваат со чувство на незадоволство од политичката ситуација,
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одговорија 42% од граѓаните,додека, пак, 43% (сосем) не се
согласуваат со тоа мислење. Најголема поддршка за насилните
протести во случај на незадоволство од политичкиот систем, може
да се најде кај машката популација, кај популацијата на возраст
од 15-29 години, кај граѓаните без формално образование, кај
претставниците на: турската, влашката и албанската етничка
заедницаи кај поддржувачите на: ДПА, СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ
(54%, 49%, 42% и 32%, соодветно).
Во втората група на прашања, испитаниците требаше да го
определат степенот на доверба во институциите кои го сочинуваат
македонскиот политички систем.
Генерално, од податоците може да се заклучи дека граѓаните
имаат поголема доверба во институциите со извршна власт
(Владата, Полицијата и Армијата) и во меѓународната заедница,

отколку во претставничките телата со директни претставници на
граѓаните (Собрание, локална самоуправа и Претседател).
Анализирајќи ги податоците од компаративна гледна точка, може
да се забележи дека најголема доверба постои во Армијата (56%) и
во Полицијата (45%). Од друга страна, претставничките тела, како

што е Собранието, локалната самоуправа и Претседателот, уживаат
пониско ниво на доверба кај граѓаните, и тоа со 32%, 37% и 39%,
соодветно. Најсериозна загриженост се однесува на судството,
во кое мнозинството од граѓаните, 56% од испитаниците, немаат
доверба.

доверба во Собранието (67,7%), додека, пак, најнискиот степен
на доверба постои кај граѓаните кои живеат во југозападниот,
полошкиот и пелагонискиот регион (55,6%, 54,7% и 53,1%,
соодветно).

Вкрстеното табелирање на резултатите дава јасна слика за
поддршката на луѓето за државните институции. Етничкото
потекло на испитаниците, како и нивната политичка определеност,
дава група на варијабли кои, главно, го одредуваат ставот на
граѓаните за политичките институции. Имено, ако се погледне
степенот на поддршка за Собранието, етничките Македонци имаат
целосна или делумна доверба, со 14,2% и 20,4%, соодветно. Не ја
поддржуваат оваа институција25% од граѓаните. Околу 40% од
етничките Македонци немаат доверба во Собранието. Етничките
Албанци се многу повеќе скептични и имаат помалку доверба во
работата на Собранието: само 24% од нив се изјасниле дека имаат
доверба во оваа институција, додека, пак, 56% не го споделуваат
таквото мислење и се изјасниле дека немаат доверба.

Поддршката за Владата го достигнува врвот кај етничките Турци и
Македонци (52% и 45,2%, соодветно), додека, пак, околу 46% од
припадниците на заедницата на етнички Албанци немаат доверба
во работата на Владата. Во однос на политичката определеност
на испитаниците, симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ го искажаа
највисокото ниво на поддршка во оваа институција (76%), додека,
пак, поддржувачите на СДСМ и ДУИ искажале високо ниво на
недоверба во работата на Владата (кај двете партии со приближно
60% недоверба).

Анализата според политичката определеност на испитаниците
покажа дека мнозинството од поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ
имаат доверба во работата на Собранието (56%), додека, пак,
поддржувачите на СДСМ и ДУИ многу помалку имаат доверба
во оваа институција (22,2% и 20,4%, соодветно). Поддржувачите
на овие две политички партии, исто така, го споделуваат
најголемиот степен на недоверба во работењето на Собранието
(кај поддржувачите на двете партии со околу 61%).
Од регионален аспект, потребно е да се спомене дека граѓаните
во југоисточниот регион на Македонија имаат најголем степен на

Генерално, 40% од граѓаните се изјасниле дека имаат доверба во
работата на Претседателот. Вкрстеното табелирање на резултатите
покажува дека најголема доверба во Претседателот има кај
припадниците на заедницата на етнички Македонци и некои
помали етнички групи, како што се: Турците, Србите и Ромите,
кај поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ (70%), кај граѓаните од
југоисточниот регион (66,6%) и кај граѓаните од главниот град
Скопје (47%).
Како што беше претходно наведено, една од најпроблематичните
области кога се зборува за доверба во политичкиот систем,
претставува судството. Само 28% од испитаниците искажале
доверба во работата на судството, додека, пак, повеќе од
половина (51%) не веруваат во судските институции. Овој став
го споделуваат, речиси, сите етнички заедници подеднакво. Во
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исто време, политичката определба на испитаниците покажува
дека симпатизерите на СДСМ се најнезадоволни од работата
на судството (66%). Од аспект на регионите, судството, главно,
се оценува како незадоволително во југоисточниот регион на
Пелагонија и во скопскиот регион (во двата региона со 60%).
Покрај фактот дека децентрализацијата на власта претставува
една од најважните реформи во државата, која во Македонија
започна во 2001 година, кај повеќето граѓани сé уште недостасува
доверба во работењето на локалната самоуправа. Околу 37% од
испитаниците искажале доверба во работењето на локалната
самоуправа. Најголемиот процент на позитивни одговори особено
го споделуваат граѓаните од етничките заедници на Албанците
и Турците (43% и 65%, соодветно)и од поддржувачите на ВМРОДПМНЕ и ДПА (48% и 52%, соодветно). Од аспект на регионите,
граѓаните од вардарскиот (околу 50%), полошкиот (45%) и
пелагонискиот (40%) имаат најголема доверба во локалната
самоуправа.
Наспроти тоа, мнозинството Македонци имаат доверба во
Армијата, и до помал степен во Полицијата. Оттаму, важно е да се
покажат причините зошто граѓаните Македонци имаат поголема
доверба во институциите кои ги спроведуваат законите, отколку
во претставничките институции. Одреден увид може да се добие
доколку се разгледаат различните категории на граѓани кои ја
споделуваат најголемата доверба во Полицијата и Армијата.

Објаснувањето за фактот што граѓаните имаат повеќе доверба
во репресивните и безбедносните институции, отколку во
демократски избраните тела, може да се најде во претпоставката
според која за мнозинството луѓе личната безбедност е многу
повредна, отколку индивидуалната и политичка слобода
(Силјановска). Или, доколку тоа се искаже на поинаков начин,
граѓаните се подготвени да толерираат или оправдаат одредени
институционални дејства на сила доколку тие се спроведуваат за
сметка на општото добро.

IV. Политичка социјализација и вредности
Четвртата тема од истражувањето го анализира процесот на
политичка социјализација и вредносен систем, врз основа на
четири аспекти: одговорност, претприемништво, род и семејство.
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Во овој дел, детално се разгледуваат овие теми преку 14 прашањаза
интернализација на политичките ставови во семејството и како
луѓето ги споделуваат ставовите со членовите на семејството. Во тој
поглед, исто така, беше разгледана перцепцијата за родителскиот
авторитет и татковска улога од перспектива на наследена
политичка култура. Покрај тоа, ставовите за претприемништвобеа
разгледани во однос на личната мотивираност за бизнис и
приоритетите на испитаниците. Следниот аспект на кој се
фокусираше истражувањето, се однесуваше на очекувањата
дека државата има улога да обезбеди опсежна социјална помош,
наспроти личната одговорност на граѓаните. Конечно, во овој дел
на истражувањето се направи анализа на прашањето на родова
еднаквост во општествениот живот, брачните односи и на пазарот
на работна сила.
Со првото прашање за политичка социјализација се испитуваше
нивото на согласност со исказот споделувам заеднички политички
вредности со моето семејство. Поголемото мнозинство од
испитаниците сосем се согласува со овој исказ, меѓутоа, повеќе
од 18% имаат различни политички ставови во нивните семејства.
Во оваа категорија, мнозинството кои дале таков одговор се
мажи, додека, пак, поголем родов баланс може да се забележи
во позитивните одговори за овој исказ. Заедничките политички
вредности се нешто почести кај повозрасните членови на
семејството, на возраст од 45 до 59 години, и постари. Во однос
на возраста, оние кои не се согласуваат со овој исказ, главно,

се помлади испитаници. Заедничките политички ставови во
семејството се еднакво присутни кај православните христијани и
кај муслиманите, додека, пак, атеистите, главно, тежнеат да имаат
различни политички гледишта од членовите на нивното семејство.
Комуникацијата за политика, која беше анализирана со следното
прашање, покажа дека 43,6% од испитаниците отворено
дискутираат за политика во нивните домови. Оние кои припаѓаат
на следниот најголем сегмент од популацијата (28,2%) воопшто
не дискутираат за политика во нивните семејства. Во однос
на заедничките политички вредности во семејството, тука
се покажува дека постои значителен број на семејства каде
заедничките политички вредности се тивко наследени или
интернализирани, отколку формирани преку отворена дискусија.
Да не се конфронтираат за политички прашања со останатите
членови на семејството, тежнеат 11,2% од испитаниците, додека,

пак, 16,1% одговориле дека тие се отворени за нивните ставови.
Во распределбата на одговорите на ова прашање, мажите и
жените имаат еднаква застапеност. Испитаниците кои не се
политички определени (31% од популацијата), главно кажаа
дека тие отворено зборуваат за политика во нивното семејство
или дека воопшто не зборуваат за тоа. Последната група ги
сочинува аполитичните сегменти од општеството, додека, пак,
претходната група најмногу дискутира за политика во споредба
со останатите кои се определени за одредена политичка партија.
Поддржувачите на владејачката партија (ВМРО-ДПМНЕ),
многу поотворено зборуваат за политика, отколку оние кои се
определени за опозициските партии, а тоа е нешто што може да
се објасни со теоријата на спиралата на молкот, каде мнозинството
кои споделуваат заеднички ставови тежнеат да ги искажат многу
почесто или „погласно” (Noelle-Neumann, 1993).

немањето среќа или дека тоа природно се случува. Во однос на
образовното ниво, испитаниците (48,4%) со незавршено основно
училиште рекоа дека општеството е неправедно, додека, пак,
најголемиот процент од испитаниците без формално образование
(66,7%) се изјасниле дека несреќните луѓе се финансиски ранливи.
Во однос на етничкото потекло, етничките Македонци одговориле
„недостиг на волја”, додека, пак, најчестиот одговор кај етничките
Албанци беше неправдата во општеството.

Со следното прашање, испитаниците беа запрашани да ги истакнат
причините зошто на некои луѓе им недостасуваат доволно
финансиски ресурси. Одговорите кои беа дадени беа: дека тоа
се должи на немање среќа, мрзеливост/недостиг на волја,
општеството е неправедно, или тие работи природно се случуваат.
Мнозинството испитаници одговорија дека колебливоста (35%) и
социјалната неправда (35%) се главната причина зошто на некои
луѓе им недостасуваат средства во однос на нивната финансиска
состојба. За незначителен број на испитаници, причините за тоа се

силна социјална компонента. Генеално, овој став е подеднакво
распределен кај сите социо-демографски категории и го одразува
доминантниот аспект на наследување на политичката култура,
како и идеолошкото наследство од социјалистичкиот политички
систем. Покрај тоа, во однос на политичката определеност,
независно од позицијата на испитаниците на политичкиот спектар
(левица, центар или десница), генерално, приоритетот тие го
даваат на социјалната држава.

Следниот став кој беше разгледан со испитувањето се однесуваше
на улогата на државата во преземањето на одговорност за
нејзините граѓани. Поголемо мнозинство од испитаниците (68,2%)
сосем се согласија дека тоа е обврска на државата. Доколку се
земе предвид дека останатите испитаници од примерокот се
согласија со овој исказ, може да се заклучи дека, генерално,
ставот на граѓаните во Македонија е дека државата треба да има
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Поимот слободно време како вредност, беше заменет со
перцепцијата за слободното време како средство за остварување
профит. На прашањето дали тие би го жртвувале своето слободно
време за финансиска добивка, мнозинството од популацијата
(50,8%) одговори дека тие сосемсе согласуваат, или дека се
согласуваат (28,7%). Незначителен број од испитаниците
(10%) ниту се согласија, ниту не се согласија. Мажите се нешто
понаклонети да го жртвуваат своето време за профит, отколку
жените, и испитаниците кои покажуваат таква подготвеност,
главно, се на возраст од 30 и 44 години и имаат завршено средно
образование. Овој наод се однесува на значителни општествени
очекувања од мажите во однос на одговорноста за приходите
на семејството. Во однос на професијата на испитаниците, оние
испитаници кои се вработени во помалку профитабилни сектори,
како што е: малопродажбата, градежништвото и рударството, како
и работниците во фабрики, најчесто се наклонети да го жртвуваат
своето слободно време.
Меѓутоа, во поглед на значителната поддршка за идејата дека
државата е одговорна за социјалната благосостојба, повеќе од
80% од луѓето или сосем се согласуваат, или се согласуваат дека
тие се лично одговорни за успехот во нивниот живот. Интересно
е тоа што младите луѓе го претставуваат најнискиот процент на
оние кои силно ја прифаќаат личната одговорност за успехот. Оние
испитаници кои никогаш не биле мажени/женети покажуваат
помалку индивидуалност во оваа смисла, отколку оние кои
имаат искуство од брачниот живот. Во однос на професијата,
вработените во јавната администрација и стручните работници,
во поголем процент, отколку сопствениците на приватен бизнис,
одговорија дека тие се индивидуално одговорни за успехот во
нивниот живот. Оние кои се вработени во производство со ниски
приходи и производствениот сектор, во најмал процент сосемсе
согласуваат со оваа идеја. Етничките Македонци се попозитивни
за ова прашање, отколку што се етничките Албанци, што, исто
така, е одразено и во однос на нивната вероисповед.
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Перцепцијата за учеството на брачните партнери во семејниот
приход беше анализирана преку исказот Двајцата родители
треба да придонесуваат за приходот на семејството. Степенот
на согласување со овој исказ открива одредени помалку
конзервативни и патријархални тенденции во семејните односи,
во однос на родовата еднаквост. Процентот на позитивни одговори
дадени од жените за ова прашање е поголем, отколку процентот
на мажи. Доколку тоа се разгледа низ призмата на родот или
полот, 47% од мажите и 57,1% од жените,сосем се согласуваат
дека двајцата родители треба да придонесуваат кон семејниот
приход. Тоа е јасна илустрација за нееднаквоста во перцепцијата
за машкиот и женскиот идентитет. Еден интересен наод е тоа што
доколку тоа се разгледа од аспект на возраста, согласувањето
со овој исказ станува пропорционално поголемо како што се
зголемува возраста на испитаниците. Помладите и немажени/
неженети испитаници се наклонети кон давање одговори со кои
се поддржува родовата нееднаквост. Повозрасните и мажени/
женети испитаници се повеќе во прилог на еднаквиот придонес од
страна на брачните партнери. Ставот дека треба да постои родова
еднаквост во заработувачката во семејството е поприфатен
од етничките Македонци (повеќе од 85% сосем се согласуваат,
или се согласуваат), отколку од етничките Албанци (77% сосем
се согласуваат, или се согласуваат), што, исто така, е одразено
и во вкрстеното табелирање каде варијаблата се однесува на
вероисповедта.
Патријархалните семејни вредности потоа беа анализирани
преку исказот Примарната обврска на жената е да се грижи за
децата и семејството. Во овој случај, мнозинството испитаници,
повеќе од 79%, одговориле дека или сосем се согласуваат, или се
согласуваат. Мажите, за 10% повеќе, сметаат дека овој исказ е
точен. Најмладиот сегмент од примерокот, на возраст помеѓу 15
и 30 години, е најмалку застапен во оваа категорија на одговори
(сосем се согласуваат, или согласуваат). Православните христијани
(повеќе од 66%) помалку се наклонети кон овој исказ, за разлика од
муслиманите (повеќе од 76%), а атеистите се нешто повоздржани

околу идејата дека примарната обврска на жената е грижата за
децата.Поддржувачите на владејачката демохристијанска партија
(ВМРО-ДПМНЕ) искажале помала поддршка за овој исказ, во
споредба со поддржувачите на левичарските социјал демократи.
Оваа состојба уште еднаш ја покажува идеолошката недоследност
на политичките агенди и на преференците на гласачите.
Запрашани дали се согласуваат дека Мажите и жените треба
да добиваат еднаква плата за исти работни места/позиции,
значително мнозинство од испитаниците го поддржале овој исказ.
Меѓутоа, жените нешто почесто мислат дека двата пола треба да
добиваат еднаков приход и еднакви можности за вработување.
Позитивните ставови за овој исказ го создаваат профилот на
поддржувачи, кој го сочинуваат граѓани над 60-годишна возраст,

пензионери со незавршено основно училиште. Не постојат
значителни разлики помеѓу приврзаниците на политичките
партии, иако постои разлика од 10% во афирмативните ставови на
етничките Македонци и православните христијани, во споредба со
етничките Албанци и муслимани.
Следното прашање се однесуваше на патријархалната димензија
на семејните вредности. Запрашани дали се согласуваат со
исказот Таткото е глава на семејството, значително мнозинство
од испитаниците дадоа позитивен одговор, иако повеќе мажи
го поддржаа тој одговор. Помал број од испитаниците се
амбивалентни по ова прашање. Во однос на старосната структура,
граѓаните над 60-годишна возраст најмалку го поддржале
исказот за доминантната улога на таткото. Постои голема
разлика помеѓу верските заедници, и притоа повеќе од 60% од
испитаниците од муслиманска вероисповед гледаат на таткото,
како на глава на семејството, споредено со 39% кај православните
христијани. Оваа разлика е одразена во споредбата помеѓу
одговорите на испитаниците кои се етнички Македонци и етнички
Албанци. Идејата за улогата на таткото, исто така, претежно е
интернализирана кај жителите од руралните региони.

Подготвеноста да се учествува во одржувањето на домаќинството,
уште еднаш го креира профилот на членовите на семејството во
однос на нивните одговорности. Иако поголем дел од популацијата
искажаа подготвеност да се вклучат во: чистење, миење садови,
готвење и друго, резултатите од истражувањето покажаа дека
жените се понаклонети кон овие обврски во домаќинството. Ако
се погледнат претходните прашања за ставовите во однос на
семејните прашања, се чини дека постарите брачни партнери (над
60) иправославните етнички Македонци, родово се посензитивни.
Од друга страна, помладата популација, под 30-годишна возраст,
кои се ангажирани во ниско профитните сектори, помалку се
мотивирани да ги споделуваат семејните одговорности. На ова
прашање, поддржувачите на десницата искажале нешто поголема
подготвеност да учествуваат во семејните работи.

На крајот, од испитаниците беше побарано да го искажат
степенот на согласување со исказот Секој треба да си ги почитува
родителите, независно од нивните квалитети и грешки. Кога
станува збор за почитувањето на родителите, независно од
нивните лични квалитети или недостатоци, нема статистички
значајни разлики помеѓу некои од социо-демографските
варијабли. Почитувањето на родителите е апсолутна и неспорна
вредност која силно ја поддржуваат сите групи во примерокот.
Горенаведените наводи дополнително беа анализирани преку
квалитативни интервјуа со експерти и дискусии во фокус-групи за
најрелевантните заклучоци од теренското истражување. Доколку
тоа се гледа низ призмата на семејните вредности и семејството
како политичка единица за социјализација, може да се заклучи
дека во македонското семејство постои силна традиционална
и патријархална компонента. Тоа може да биде предуслов за
потхранување на национализмот (Силјановска) и поддршка за
силните политички лидери и силни очекувања за социјалната улога
на државата. Тоа е наследено од поранешниот социјалистички
поредок и пример за тоа може да бидат организираните протести,
кои секогаш се насочени кон државните институции (Собранието
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или Владата). Со други зборови, иако приватните претприемачи
се директно одговорни за проблемите на луѓето, сепак, главните
критики на јавноста се исклучително насочени кон Владата, како
институционализирана „татковска фигура” од која се очекува да
биде одговорна за семејството (Симовска).
Во однос на родовата распределба на обврските во семејството,
постои имагинарна патријархална и културолошка претпоставка
за родовата еднаквост. Експертите коментираат дека
македонското општество нема стигнато до задоволително ниво
на родова сензитивност. Жената, сé уште, е главниот столб за
одржување на домаќинството, но од неа се очекува да ја заврши,
таканаречената, „втора смена”, односно, исто така, да работи
и надвор од домот. Тоа повторно е нешто што е наследено (од
социјалистичкиот период), односно перспективата дека жените
добиваат еднаков третман доколку можат да вршат и друга
работа вон домаќинството (Колозова). Сепак, оваа ситуација само
го репродуцира конзерватизмоти ја злоупотребува позицијата
на жената во општеството. Декларативно, жените се сметаат за
рамноправни, но кога станува збор за еднаков приход и можности
за вработување, општествените очекувања се фокусирани на
мажите.
Во однос на водењето политички дискусии внатре во семејството,
авторитативната татковска фигура, сé уште, е влијателна во
формирањето на политичките ставови на членовите на семејството.
Ова тврдење е поткрепено со голем степен на одговори со кои се
признава таткото како глава на семејството, каде различните
политички ставови ретко се дискутираат или конфронтираат
отворенои,покрај тоа, голем процент на одговори укажуваат дека
заедничките политички ставови се споделуваат во семејството.
Постои проблематична поделба помеѓу индивидуалното јас и
колективното јас, и оттаму, постои наклонетост да се разгледува
успехот само со упатување на достигнувања во странство, а на тој
начин, всушност, само си ги оправдуваме сопствените неуспеси
(Клековски).
Покрај тоа, постои одреден тип на ексклузивитет за сопствената
вистинаи, оттаму, секој смета дека сопствената вероисповед
или политичко стојалиште се единствено веродостојни.
Патријархалните општества се карактеризираат со огромна
одбивност кон несигурностаи тие избегнуваат создавање на таква
несигурност преку ангажирање во верски или стабилни политички
ангажмани или очекувања од државата (Клековски). Овој аспект
на наследена политичка култура, исто така, се манифестира во
ставовите на оние кои ги сочинуваат помладите сегменти на
општеството кои не се значителнонаклонети кон полиберални
ставови.
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V. Социјален капитал и
асоцијативен капацитет
Во делот за социјалниот капитал и капацитетот за здружување
се дава објаснување на претходно укажаната несигурност и
недоверба кај луѓето во воспоставувањето на социјални релации.
Прашањето со кое се анализираше овој аспект од сферата на
социјалниот капитал се однесува на тоа дали може да им се
верува на другите луѓе или, пак, треба да се биде внимателен. Мал
број на испитаници (само 11,9%) кажаа дека, генерално, може
да им се верува на луѓето, додека, пак, значително мнозинство
од нив (86%) одговориле дека треба да се биде внимателен при
воспоставувањето релации со други луѓе. Луѓето кои имаат високо
образование имаат помала наклонетост за недоверба во новите
социјални релациии јавните службеници и сопствениците на
приватни бизниси, генерално, повеќе им веруваат на луѓето. Од
друга страна, доколку повторно се земе предвид професијата на
испитаниците, токму невработените лица и стручните работници
се најнесигурни во воспоставувањето на релации со други луѓе. Во
тој поглед, не постојат значителни разлики помеѓу луѓето според
местото на живеење, вероисповедта, етничкото потекло или
политичката определба.
За исказот Јас би се здружил со други луѓе за да ги проследам
моите сопствени цели, очигледно е дека мнозинството луѓе
(41,7%) сосем се согласуваат, иако 33,5% од испитаниците
дале помала поддршка (тие „се согласуваат”). Доколку се земе
предвид претходно наведената несигурност за воспоставување
на социјални релации, навидум постои поголема подготвеност
да се започне партнерство за лична добивка. Кога станува збор
за верските разлики, православните христијани покажуваат
поголема волја да се здружуваат, во споредба со муслиманите.
Овие наоди важат, исто така, за етничките Македонци, кои
покажуваат поголем капацитет за здружување, отколку нивните
сограѓани кои се етнички Албанци. Жителите на урбаните места
(поголемите градови и Скопје),исто така, покажуваат поголема
подготвеност за здружување.
Со последното прашање во овој дел се анализираше колку реално
граѓаните го реализираат својот капацитет за здружување.
Испитаниците беа запрашани дали се членови на следните
организации: политичка партија, НВО, спортски клуб, синдикат или
друга организација. Собраните податоци ги дадоа следните наоди:
38% од испитаниците не се членови на ниту една организација,
додека, пак, 34% се членови на политичка партија или НВО (18,3%)
и 7,6% се вклучени во спортски клубови. Мажите се значително
повеќе вклучени во политичките партии и спортските клубови,
за разлика од жените. Испитаниците кои се постари од 44 години
спаѓаат во старосната категорија која е најмалку вклучена во

здружувањаи, вообичаено, тие граѓани немаат завршено основно
образование, додека, пак, помладите граѓани се повеќе вклучени
во спортските асоцијации. Во однос на учеството во политичките
партии,најголемиот процент од популацијата е на возраст помеѓу
30 и 59 години.

јасно зборуваат за менталитет кај испитаниците кој е особено
клиентилистички и покорен: дури 62,4% од испитаниците се
согласуваат, или сосем се согласуваат со овој исказ. Други 20,8% се
неутрални и само 16,7% покажуваат одредена доза на скептичност
кон неусловеното враќање на услугите.

Утврдувајќи ја очигледната недоследност помеѓу нискиот
социјален капитал и високиот потенцијал за здружување,
експертите коментираат дека второто е од декларативна природа.
Тоа се објаснува со општествените очекувања кои испитаниците
сакаат да ги исполнати, оттаму, тие искажуваат афинитети, но
всушност, не се ангажираат околу здружување, нешто што се
покажува како недостиг на солидарност како вредност. Покрај тоа,
ако се навратиме на концептот на „избегнување на несигурност”,
луѓето тежнеат да ги заобиколат здружувањата бидејќи се плашат
од непознато, странско или другиот.

Гледано од статистички аспект, групата на испитаници која
преовладува и која на неусловеното враќање на заслугите гледа
на позитивен начин, се следните: мажите повеќе од жените;
старосната група над 60-годишна возраст; луѓе со највисоко
образовно ниво (постдипломски студии); православните
христијани повеќе од муслиманите; етничките Турци и Македонци;
поддржувачите на ДПА и СДСМ повеќе од поддржувачите на ДУИ
И ВМРО-ДПМНЕ; луѓето од главниот град и поголемите градови
повеќе од луѓето во селата и помалите градови.

VI. Социјален
клиентилизам/патримонијализам
Шестиот дел од Истражувањето за политичката култура
се однесува на конкретната појава на клиентилизам и
патримонијализам, како нераздвоен дел од политичката култура.
Овој дел беше разгледан преку три прашања, кои директно се
однесуваат на три клучни аспекти: перцепција за враќање на
услуги, заслуги наспроти социјалните врски во локален контексти
ставовите во врска со послушност пред авторитети. Овие три
аспекти (особено ако тие се наоѓаат во голема корелација) може
да дадат една поопшта перспектива за типот на политичка култура
во Македонија, имајќи го предвид социјалниот клиентилизам и
патримонијализам како суштински параметри со кои се објаснува
нејзината структура.
Првиот исказ кој им беше даден на испитаниците во овој дел,
беше Услугата треба да се врати, независно од тоа што се
враќа. Податоците кои се собрани во однос на ова прашање

Меѓутоа, потребно е да се истакне дека постојат многу
мали разлики при вкрстеното табелирање за ова прашање:
неусловеното враќање на услугите позитивно го гледа поголемото
мнозинство од популацијата во сите демографски категории.
Вториот пододдел од овој дел, кој се однесува на социјалниот
клиентилизам и патримонијализам, покажува спротивставеност
помеѓу заслугите и социјалните врски во македонски контекст. Од
испитаниците беше побарано сосем да се согласат, да се согласат,
да не се согласат или воопшто да не се согласат или да останат
неутрални во однос на следниот исказ: Во нашето општество
поважно е кого знаеш, отколку што знаеш. Ова прашање го даде
еден од најзагрижувачките показатели: 84,9% сосемсе согласуваат
или се согласуваат со овој исказ. Само 9,1% не се согласуваат,
додека, пак, 5,9% се неутрални. Процентот на позитивни
одговори, големата поларизација (во насока на поддршка на
овој исказ) и малиот конформизам (неутралност),јасно говорат
за разочарувачката политичка култура која е под влијание на
непопустливиот социјален клиентилизам и патримонијализам.
Фактот што, речиси, 90% од испитаниците признаваат дека
личните врски се поважни од заслугата, јасно говори за големата
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перцепција за„персонализација” на социјалните процеси базирани
врз клиентализам, што е многу помоќно на јавната арена, отколку
знаењето и вештината.
Во однос на демографското вкрстено табелирање, може да се
забележи дека ваквата перцепција за длабоко вкоренет социјален
клиентилизам, најмногуе присутна кај: мажите, најстарата
популација, транспортните работници, православните христијани
(повеќе од муслиманите), Ромите (100%), гласачите за десницата
(ВМРО и ДПА), испитаниците од вардарскиот и југоисточниот
регион, како и луѓето од помалите градови.
Последната тема се однесува на послушноста на популацијата пред
надредените, поставувајќи го прашањето дали во сите случаи
треба да се следат инструкциите на надредените. Ситуацијата
е пооптимистична отколку во претходните две прашања:
популацијата која беше анкетирана покажува поголем потенцијал
за критична резервираност кога е побарано да го разгледа овој
исказ. Сепак, 48% од испитаниците спаѓаат во категоријата на
дадени позитивни одговори, додека, пак, 28,5% спаѓаат во
категоријата на негативни одговори. Само 23,5% се неутрални. Тоа
покажува дека повеќето луѓе тежнеат да избегнуваат директни
одговори, отколку во претходното прашање, но сепак, повеќе луѓе
би се согласиле со таквиот исказ, отколку да тврдат дека се против
него.
Вкрстеното табелирање покажува дека послушноста е најприсутна
кај: статистичките категории на жени, најобразованиот дел
од популацијата (постдипломци) и луѓето од скопскиот регион
и селата. Особено се интересни резултатите кои се појавуваат
при анализата на вкрстеното табелирање на возраста, како и
вкрстеното табелирање за професијата. Имено, колку што се
постари испитаниците, поголема е нивната послушност пред
надредените (43,8% од позитивните одговори се кај најмладата
генерација, 58,6% од позитивните одговори кај најстарата старосна
група). Тоа јасно говори за позитивната социјална динамика во овој
сегмент. Меѓутоа, она што е непријатно е фактот што зборувајќи
од аспект на професијата, најпослушна група сеслужбениците,
административните работници и владините службеници, со
55,7% од позитивните одговори. Тоа зборува за менталитетот на
бирократскиот апарат во земјата, кој особено е послушен или
покорен пред надредените, што, честопати, оди рака под рака со
недостигот на транспарентност или услужно ориентиран пристап.
Во однос на политичката определеност, поддржувачите на двете
најголеми политички македонски партии (ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ)
покажуваат значително поголема наклонетост за послушност
пред надредените, отколку поддржувачите на ДУИ и ДПА.
Изворот на таквиот особено изразен политички клиентилизам и
патримонијализам може да се најде во корените на политичката
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култура во македонското општество. Силјановска, изворот
на таквиот политички клиентилизам го гледа во „фактот што
државата е најголемиот работодавач од сите, како и заради
целосниот недостиг на реални пазарни механизми и принципи”
(Силјановска), потпомогнати од „олигархиските политички
тенденции, кронизам, систем за назначување на поддржувачите
на владејачката партија на јавни функции, вработувања во
администрацијата, итн.” (Силјановска). Од пофилозофски аспект,
Колозова додава дека таквото високо ниво на клиентилизам
и патримонијализам подразбира „недостиг на суверенитет на
субјектот, т.е. сеприсутна општествена инфантилност” (Колозова).
Тоа е тесно поврзано со „недостиг на основна лична одговорност
заради предоминантната матрица на политичка култура, каде
секој е навикнат да се додворува на другите, што создава една
општа хипокризија во општеството. Тоа води кон појава на
начин на размислување според кој „јас сум најдобар и злобни
се само другите луѓе” (Лазарески). Ако сето тоа се земе предвид,
експертите се согласуваат дека длабоко вкоренетиот социјален
клиентилизам и патримонијализам, главно, е резултат на недостиг
на лична одговорност во општеството и тоа има долга традиција
во македонското општество, создавајќи обрасци на негативна
солидарност и коруптивни обрасци на социјалниот капитал.

VII. Легалистичка култура/граѓански
активизам
Со првото прашање во овој дел се мери степенот до кој
испитаниците се согласуваат со исказот дека понекогаш е
оправдано да се затајува плаќањето данок. Повеќе од 60% од
испитаниците не се согласуваат со исказот,со околу 1/3 од нив
(21,2% од вкупниот број на испитаници) кои воопшто не се
согласуваат. Мал дел од испитаниците (24,9%) се согласуваат со
исказот и 14,8% имаат неутрален став.
Вкрстеното табелирање покажува дека повозрасните луѓе во
поголема мера не се согласуваат, отколку двете помлади старосни
групи. Муслиманите се наклонети кон помало несогласување со
овој исказ, отколку останатите верски групи, штое случај, исто
така, и со етничките Албанци, како и со поддржувачите на ДУИ и
ДПА. Помало од просечното несогласување со овој исказ може да
се најде во полошкиот, скопскиот и југозападниот регион, како и
во источна Македонија. Се чини дека испитаниците од руралните
области се наклонети повеќе да се согласат со овој исказ, отколку
останатите.
Со следното прашање, испитаниците беа запрашани до кој степен
се согласуваат со исказот дека е оправдано да се користат јавните
бенефиции, дури и доколку некој не се квалификува за нив.
Мнозинството испитаници (60,1%) не се согласуваат со исказот.

Повеќето од нив се одлучиле за умерен степен на несогласување со
овој исказ. Други 18,3% од вкупниот број на испитаници, искажале
неутрален став, додека, пак, вкупно 21,6% од испитаниците се
согласиле со исказот.

однесување. Прашањата за затајување на данок или злоупотреба
на јавни бенефиции, со сигурност се прашања кои се смета дека
се социјално неприфатливи. Сепак, степенот до кој овие практики
се прифатливи (еден на четири и еден на пет), сепак, многу е

Кога тоа се разгледува во однос на конкретните социодемографски аспекти, може да се забележи дека помалку
образованите испитаници тежнеат помалку да се согласуваат.
Тоа е случај, исто така, кај: некои типови на групи на работници,
како и сопственици на бизниси, муслимани, етнички Албанци и
поддржувачите на СДСМ, ДУИ и ДПА. Наспроти тоа, луѓето кои не
гласаат и поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ тежнеат да го поддржат
овој исказ помалку од просекот.

висок. Еден од факторите кои придонесуваат кон оваа ситуација,
со сигурност е високиот степен на недоверба во институциите. Тоа
е најочигледно кај заедницата на етнички Албанци, но исто така,
зависи и од политичката определеност.

Резултатите од овие прашања покажуваат дека луѓето следат,
манифестираат или применуваат социјално прифатливо

Во следниот дел се вклучени прашања кои се подготвени на начин
на кој се мери степенот на граѓанска вклученост,главно, преку
испитувањето на тоа дали испитаникот има учествувано во разни
форми на активности. Некои од прашањата беа во бинарен „дане” формат, додека, пак, другите (последните две) содржат повеќе
категории.
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Со првото прашање во оваа група се разгледува дали испитаникот
некогаш бил вклучен во потпишување на петиција. Резултатите
покажуваат дека шест, од десет испитаници, никогаш немаат
потпишано петиција. Вкрстеното табелирање покажува нешто
поверојатно е дека мажите биле вклучени во потпишување
петиции, од жените. Тоа е случај, исто така, со најмладите
испитаници, оние кои се пообразовани, христијаните,
Македонците, поддржувачите на политички партии и жителите на
Скопје.

Другото прашање се однесуваше на тоа дали испитаниците биле
вклучени во штрајк на нивното работно место. Од вкупниот
број на испитаници, 18,5% се изјасниле дека учествувале,
додека, пак, 79,8% тврделе дека никогаш не учествувале во
таква акција. Типичен пример за испитаник кој бил вклучен во
штрајк може да се најде кај: средновечната генерациска група,
подобро образованите, оние кои работат во продажба или
производство,етничките Македонци, поддржувачите на СДСМ и
оние кои живеат во Скопје.

Со второто прашање се испитуваше дали испитаникот учествувал
во демонстрации. Резултатите покажаа дека 29,7% имаат
учествувано, додека, пак, 67,1% никогаш не учествувале во
демонстрации. Повторно, како и што се очекува, висок процент
од мажите биле вклучени во такви активности, за разлика од
женските испитаници. Истото важи и: за оние кои се на возраст
помеѓу 15 и 29 години, христијаните, Македонците, поддржувачите
на политичките партии и оние кои живеат во помалите градови
или во Скопје.

На прашањето дали имаат поднесено приговор против државна
институција, 18,1% од испитаниците кажаа дека го имаат
направено тоа, додека, пак, 79,2% немаат поднесено приговор.
Нешто повеќе мажи од жени би поднеле приговор. Слично на тоа,
средновечните испитаници се имаат така изјаснето во поголем
степен од останатите групи на испитаници: муслимани, етнички
Албанци, лица кои не гласаат и оние кои живеат во Скопје.

Наспроти тоа, 69,2% од испитаниците тврдат дека присуствувале
на јавни собири, додека, пак, 30,1% кажале дека не присуствувале.
Анализата на социо-демографските категории открива дека
мажите биле повклучени во јавни собири, а истото важи и за:
земјоделците и менаџерите, муслиманите, Албанците и оние кои
живеат во руралните области.

на вклученост на испитаниците во доброволна работа или
организации. Од вкупниот број на испитаници, 10% се изјасниле
дека често вршат доброволна работа, додека, пак, 18,2% дека
биле вклучени во доброволна работа неколку пати. Останатите
10,1% се изјасниле дека вршеле доброволна работа само еднаш,
додека, пак, шест, на секои десет испитаници, кажале дека
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Следните две прашања даваат објаснување за степенот

никогаш не вршеле доброволна работа. Оние кои биле вклучени,
вообичаено се: помлади, подобро образовани луѓе, службеници во
јавната администрација и оние кои живеат во некој вид на урбана
средина. Од оние испитаници кои имаат извршено доброволна
работа најмалку еднаш, 55,6% биле вклучени во локални
активности и 17,5% вршеле доброволна работа на регионално
ниво, додека, пак, 16,1% биле вклучени на национално ниво.

мажите. Помладите генерации е поверојатно да биле вклучени
во една или повеќе активности од постарите, иако кога биле
вклучени, постарите генерации тежнеат да бидат вклучени во
повеќе активности. Кај етничките Македонци постои поголема
наклонетост да бидат вклучени во повеќе активности, отколку
етничките Албанци. Покрај тоа, испитаниците кои се поддржувачи
на ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, се наклонети да бидат повеќе вклучени,

Во севкупната анализа, резултатите покажуваат декаво 15,1%
од случаите немало вклученост во ниту една од наведените
активности. Околу еден, на пет испитаници, учествувале во
најмалку една од понудените активности. Повеќе од еден, на
четири испитаници, учествувале во две, 18,3% во три и 10,3%
во четири од активностите. Во незначителен број случаи имало
учество во пет или во сите од активностите.

отколку поддржувачите на ДУИ или ДПА и оние испитаници кои не
гласаат. Испитаниците кои живеат во урбаните области надвор од
Скопје, се наклонети да бидат помалку вклучени, од испитаниците
од Скопје или руралните области.

Вкрстеното табелирање покажува дека жените не биле
вклучени во ниту една од активностите во поголем процент од

до седум луѓе, од десет, никогаш не учествувале: во потпишување
петиции, пишување петиции и учество во штрајкови и

Резултатите од овој дел покажуваат дека луѓето ретко се вклучени
во активности кои укажуваат на зголемени граѓански активности.
Приближната вредност на резултатите укажува дека помеѓу пет,
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демонстрации. Единствената активност во која мнозинството
испитаници биле вклучени, се јавните собири, која во најголемиот
број случаи претставува најпасивна и најмалку фокусирана јавна
активност. Во однос на доброволната работа, повторно, само шест,
од десет испитаници, биле вклучени, што укажува на праксата дека
слободното време најмногу се користи за одмор. Исто така, тоа
укажува на тоа дека испитаниците се незаинтересирани и отуѓени
од политичките процеси. Тоа понатаму се зголемува со генерално
високиот степен на недоверба во политиката, што резултира во
сомнителност во политичкото дејствување. Во повеќе од едно
интервју со експерти и аналитичари, беше даден примерот за
протестите против полицијата (Клековски, Симовска). Според нив,
движењето покажа како скептичноста кон политичкиот процес и
борбата за држење настрана од него, не овозможија сосем да се
развие ова движење. Оттаму, може да се сугерира дека ваквата
јаловост на социјалните акции е еден од факторите заради кој
граѓаните се држат настрана од граѓанските акции.
Друг фактор кој беше споменат од интервјуираните лица е дека
патерналистичкото разбирање на државата (и политиката)
(Клековски, Симовска, Колозова), е она што ги држи граѓаните
во одредена адолесцентна фаза. Ваквите „односи”го прават
граѓанинот да биде пасивен, кој на крајот чека од јавните
институции да се грижат за неговите/нејзините интереси.

VIII. Религија наспроти секуларизам
Делот од истражувањето кој го содржи најголемиот процент на
испитани варијабли е осмиот дел, кој се однесува на верските
вредности, наспроти секуларните вредности. Тоа не изненадува,
бидејќи структурата на политичката култура во секое општество
е во голема мера под влијание на степенот и природата на
религиозните верувања на популацијата. Во случајот на
македонското општество, оваа врска помеѓу религијата и
политичката култура е дури и поинтересна, земајќи предвид дека
во Македонија се присутни сите поголеми религии, но доминантно
се присутни православното христијанство и муслиманството. Во
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овој дел се содржани единаесет прашања, со кои се разгледуваат
суштинските аспекти на идентификување на популацијата со
религијата, како и ставовите кои се поврзани со: практикувањето
на религијата, правата на верските групи, влијанијата на верските
авторитети врз популацијата, пожелниот профил на политичар
(религиозен или не), настава по веронаука во училиштата, и
религијата и приватната сфера, заедно со ставовите за социјални
прашања кај кои има етничка поделеност, како што се: разводот,
абортусот, еутаназијата, хомосексуалноста, проституцијата,
истополовите бракови и самоубиство.
Првата тема директно се однесува на прашањето на
идентификувањето на испитаниците со религијата. На прашањето
дали тие се сметаат себеси дека се религиозни, дури 85,3% од
испитаниците дале позитивен одговор. Само 7% од популацијата
се изјасниле дека се атеисти и дополнителни 2,4% се изјасниле
дека се агностици (не знаат: 5,3%). Најрелигиозните групи, кои
може да се забележат преку демографското вкрстено табелирање,
може да се најдат преку анализа на следните категории: мажите
и жените, речиси, се идентично религиозни; најрелигиозната
група е кај младите луѓе на возраст помеѓу 15 и 29 години;
степенот на идентификување со религијата значително опаѓа со
зголемувањето на образовното ниво; најрелигиозни луѓе се оние
кои се во брак; најмалку религиозни се луѓето кои се разведени;
најголемото идентификување со религијата може да се најде
кај муслиманите; православните христијани, Протестантите и
католичките христијани; најрелигиозните етнички групи припаѓаат
на муслиманската вероисповед: Турци, Роми и Бошњаци;
поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ се најрелигиозната група, по која
следуваат поддржувачите на ДУИ, СДСМ и ДПА; пелагонискиот и
северноисточниот регион се најрелигиозни региони; луѓето од
поголемите градови се порелигиозни во споредба со луѓето од
помалите градови, кои се најмалку религиозна група.
Второто прашање открива нешто поразлична ситуација од првото
прашање. Имено, на прашањето Колку често oдите во верските
храмови? видливо е дека религиозноста на популацијата е повеќе

декларативна, отколку што навистина се практикува. Само
12,7% од популацијата посетуваат верски храмови секој ден, и
дополнителни 12,5% ги посетуваат еднаш во неделата. Неколку
пати во месецот е одговорот кај 13,4% од популацијата, додека,
пак, 12,7% ги посетуваат верските храмови еднаш во месецот.
Најголемата статистичка група е групата на испитаници кои
посетуваат верски храмови само на големи верски празници: тоа
изнесува 41,2% од испитаниците. Тоа говори за релативно ниско
ниво на практикување на религијата кај популацијата, како и за по

е посветен на верските обврски), изненадувачки е да се види дека
51,7% од испитаниците не се согласуваат (сосем или делумно)
со исказот дека религијата треба да биде доминантна сила во
општеството. Дополнителни 18,5% се неутрални, додека, пак,
29,9% дале позитивни одговори на овој исказ. Тоа јасно говори
за поделбата на индивидуалната религиозност и перцепцијата
за религијата како општествена сила, кај поголем процент од
испитаната популација.

лесе фер „laissez-faire” разбирање на верските обврски.

скептици кон религијата како водечка општествена сила може
да се лоцираат: и кај мажите и кај жените (речиси подеднакво),
најстарата старосна група, христијаните од секоја вероисповед (за
разлика од муслиманите), Македонците и Ромите (за разлика од
Албанците и Турците), како и поддржувачите на СДСМ и ВМРОДПМНЕ (за разлика од поддржувачите на ДУИ и ДПА) и луѓето од
помалите градови и големите градови во земјата. Она што особено
се забележува се огромните етнички и верски разлики во рамки
на темата. Во однос на овие разлики, видливо е дека тежината
на скептицизмот кон религијата како доминантна општествена
сила е кај христијанската популација, и оттаму кај етничките
групи кои припаѓаат на христијанската вероисповед (Ромите
се мал исклучок). Македонските муслимани, како и Албанци,
Турци и Бошњаци, ја поддржуваат религијата како доминантна
општествена сила многу повеќе од христијаните (Македонци, Срби,
Власи, итн.). Тоа јасно говори за особено различна перспектива во
двете најголеми религииво земјата (православна христијанска и

Меѓутоа, оние кои секојдневно ја практикуваат религијата
(најпосветените верници) статистички, претежно, се лоцирани
во: категориите на мажи (многу повеќе од жените), испитаниците
со основно училиште, старосната група помеѓу 30 и 44
години, муслиманите и католиците, Албанците и Бошњацитеи
поддржувачите на ДПА, како и луѓето од Скопје и луѓето кои
географски се лоцирани во северноисточниот и полошкиот регион.
Доколку првото и второто прашање создаваат релативно нејасна
ситуација, тогаш со третото прашање се создава дополнителна
збунетост во објаснувањето на ставовите за верските прашања.
Или, попрецизно, со третото прашање од испитаниците се бара
да одговорат на прашањето за тоа дали религијата треба да биде
доминантна сила во општеството. Имајќи го предвид високиот
процент на испитаници кои се идентификуваат со религијата во
македонското општество (иако голем процент од популацијата не

По вкрстеното табелирање со демографски категории, најголемите
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исламот), што, исто така, може да претставува одраз на разликите
во структурата на политичката култура.
При прецизната анализа на верските перспективи, важно
е да се објасни јазот кој се појавува доста видливо помеѓу
декларативната религиозност на популацијата и резервираноста
која испитаниците ја покажуваат кон религијата како доминантна
општествена сила. Експертите објаснуваат дека дел од одговорот
на оваа дилема лежи во фактот што „повторно се појавува
недоверба во институциите. Луѓето веруваат во бога, но не и во
самите верски институции. Религиозноста не е причината – тоа е
последица од фактот што општеството е конзервативно и свртено
навнатре” (Клековски). Други експерти додаваат дека „луѓето
имаат потреба да веруваат, но не се сигурни дали религијата тоа
им го овозможува” (фокус-група со експерти).
Од друга страна, експертите по религија имаат друго гледиште по
ова прашање. И претставниците на Македонската православна
црква и на Исламската верска заедница имаат слични гледишта.
Митевски објаснува дека тоа е горе-долу нормална појава
заради„погрешна проценка на улогата на црквата, бидејќи на неа
се гледа како на политичка институција, а тоа не треба да биде”
(Митески). Не оспорувајќи го фактот дека меѓу православните
христијани има многу верници кои не ја практикуваат религијата,
за кои таа „главно, се заснова врз традиција и наследство, а
не врз верувања”, додава Митевски „исто така, постои широко
распространет скептицизам заради фактот што постојат високи
очекувања од верските институции à propos неодложните
социјални прашања” и честопати „верските институции не можат
да имаат свој став за секое социјално прашање” (Митески).
Претставниците на Исламската верска заедница се согласуваат
со перцепцијата во однос на скептицизмот кон верската заедница
од страна на општата популација, но причините ги лоцираат
во„активното спроведување на негативни кампањи од страна
на политичките партии и државата” (Bikena) заради „чувството
на закана од окупирање на општествениот простор од страна
на верските заедници, кој е традиционално резервиран за
политичките партии” (Bikena). Сите овие фактори водат кон
нашироко распространет скептицизам и чувство на резервираност
кон верските институции, и покрај тоа што религијата е основен
дел од идентитетот на популацијата во земјата.
Ваквата очигледна резервираност на верските групи во нивниот
однос кон државата е повторно присутна во четвртото прашање
на овој дел кој се однесува на верските прашања, каде од
испитаниците беше побарано да се согласат или да не се согласат
со следниот исказ: Верските групи треба да влијаат врз законите
согласно на нивните прописи. Дури 67,2% од испитаниците не се
согласуваат (сосем или делумно) со овој искази 17,1% се неутрални.
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Само 10% делумно се согласуваат и 5,8% од испитаниците сосем
се согласуваат. Тоа јасно говори за секуларното гледиште на
популацијата кога станува збор за подготовка на закони, т.е.
особено карактеристично тежнеење да се оддели законодавниот
процес од верските влијанија.
Повторно, постојат видливи разлики во однос на етничкото и
верско потекло кај двете најголеми етнички и верски групи.
Имено, анализирајќи го демографското вкрстено табелирање,
може да се добијат следните статистички показатели – само 9,1%
од етничките Македонци го поддржуваат исказот дека верските
групи треба да влијаат врз законите согласно на нивните прописи.
Истиот показател изнесува кај: етничките Албанци 32,8%, Турците
30,4%, Ромите 23,5%, Србите 7,1%, Власите 11,1% и Бошњаците
50%. Во однос на верата, само 9,5% од православните христијани
се согласуваат со овој исказ, додека, пак, за муслиманите тој
процент изнесува 32,6, за католиците 20%, и за испитаниците
од протестантска вероисповед 0% (нивната мала статистичка
застапеност има огромно влијание врз овој показател).
Вкрстеното табелирање врз основа на верата и етничкото потекло
покажува дека македонските муслимани и етничките групи кои
припаѓаат на исламската религија (Албанци, Турци, Бошњаци)
имаат видливо поголем степен на испитаници (иако под 50%)
кои би претпочитале верските групи да имаат поголемо влијание
врз законите, во споредба со христијаните и етничките групи кои
припаѓаат на христијанството (Македонци, Срби, Власи, итн.).
Трендот на одредено секуларно гледиште од страна на
популацијатае очигледен, исто така, и кај петтото прашање. Тука
испитаниците беа запрашани дали верските претставници
имаат влијание врз нивните лични ставови. Големо мнозинство
од 79,3% од испитаниците ги одрекуваат влијанијата на верските
претставници врз нивните лични ставови, додека, пак, само 9% го
потврдуваат таквото влијание. Исто така, тоа покажува дека покрај
генералната религиозност на популацијата во земјата, луѓето,
сепак, јасно се дистанцираат од влијанијата на организираната
вера (религија), што е во согласност со објаснувањата на
експертите во врска со сеприсутниот скептицизам кон верските
институции, а не скептицизам кон религијата како таква.
До помал степен, етничките и верските разлики, исто така,
се појавуваат при анализата за ова прашање со вкрстени
проверки во однос на демографските категории. Само 5,5% од
православните христијани признаваат дека се под влијание
на верските претставници, додека, пак, истиот показател за
муслиманите изнесува 17,2%. Покрај тоа, 5,3% од Македонците
признаваат дека се под влијание на верските лидери, додека, пак,
истиот показател за другите етнички групи е следниот: Албанци –
16,9%; Турци – 17,4%; Роми – 13,3%; Срби – 7,1%; Власи – 22,2%

и Бошњаци – 50% (повторно,статистичкото значење опаѓа, како
што се намалува статистичката големина на групата испитаници).
Горенаведената резервираност кон религијата, како организирана
форма на вера, се потврдува со прашањето со кое од испитаниците
беше побарано да одговорат далирелигијата треба да биде
ограничена во приватната сфера. Силно мнозинство од 63,7%
од испитаниците (16,2% неутрални, 20% негативни одговори)
ја поддржуваат оваа идеја, што е јасно дека е во согласност со
одговорите на претходните прашања.
Поголем број муслимани, отколку православни христијани, не се
согласуваат со овој искази, исто така, Албанците, Турците, Србите
и Власите се наклонети да се согласуваат помалку од Македонците
во однос на гледиштето да се ограничи религијата. Поддржувачите
на партиите на етничките Албанци (ДУИ и ДПА) тежнеат повеќе да
не се согласуваат со исказот, отколку поддржувачите на СДСМ и
ВМРО-ДПМНЕ.
Доказот дека покажаната резервираност во претходните
прашања не е кон религијата како симбол на морални вредности,
туку повеќе кон религијата како институционализирана форма
на верувања, може да се најде во гледиштето на популацијата за
следниот исказ: Добриот политичар треба да биде религиозен.
Речиси половина од популацијата се согласуваат со овој исказ
(47,3%), додека, пак, 21,4% од испитаниците се неутрални, со
дополнителни 31% од испитаниците кои имаат негативен став.
Иако во одговорите нема силно изразена статистичка тежина,
јасно е дека ставовите на популацијата се наклонети кон позитивно
мислење по ова прашање. Тоа може да се толкува како ситуација
во која, од една страна религиозноста е пожелен квалитет кој
треба да го поседуваат луѓето кои ги претставуваат вредностите
во јавноста, а од друга страна, краткиот преглед на претходните
показатели во овој дел, очигледно покажува дека има разлики
вопристапот кон религијата како вредност (на пример, која им
се припишува на политичарите) и религијата како организирана
и потенцијално влијателна општествена форма кај населението.
Потребата од религиозни политичари најмногу е присутна
кај следните категории на испитаници: мажи, старосна група
помеѓу 30 и 44 години; муслимани (многу повеќе од секоја друга
христијанска вероисповед); Албанци, Турци, Роми и Бошњаци;
луѓето од северноисточниот и југоисточниот регион и луѓето од
Скопје.
Во врска со квалитативниот аспект на ова прашање, експертите
по религија кои беа интервјуирани тежнеат да се согласат дека
потребата од религиозни политичари се поврзува со перцепцијата
дека религиозното верување може да служи како пречка за
коруптивните влијанија кои може да ги вршат политичарите
(Bikena). Тоа говори запозитивната перцепција на религијата како

систем на вредности, со кој се подобрува личниот морал и дава
поодговорно однесување од страна на политичарите во јавната
сфера.
Делот за религија и секуларизам во следниот блок од три
прашања (Q7, Q9 и Q10) ја разгледува перцепцијата на
популацијата во однос на наставата по веронаука во јавните
училишта. Седмото прашање директно се однесува на тој аспект,
со тоа што испитаниците се запрашани дали веронауката треба
да биде задолжителен предмет во училиштата. Јасно е дека
мислењата по ова прашање се поделени, бидејќи многу мало
мнозинство од 50,8% дале позитивен одговор, додека, пак, 31,6%
од испитаниците сосемили делумно не се согласуваат со тој исказ.
Неутрален став е присутен кај 17,6% од популацијата. Тоа говори
за релативно позитивна преваленца во однос на ова прашање, но
исто така, говори за поделеното јавно мислење кое е далеку од
убедливо мнозинство кое ја поддржува оваа идеја. Фактот дека
постои релативно голема популација со неутрален став по ова
прашање, понатаму упатува во таа насока.
Кога станува збор за ставот по прашањето Кој е моделот
преку кој треба да се изучува религијата во училиштата?
статистичката распределба на одговорите говори за помал степен
на поларизација на јавното мислење, отколку во претходното
прашање. Имено, 62,3% од одговорите се наклонети кон
решението според кое учениците би ги изучувале сите големи
религии и само 30,7% од испитаниците сметаат дека учениците
треба да ја изучуваат само религијата на која припаѓаат. Уште
еднаш тоа потврдува дека мнозинството луѓе ја гледаат религијата
како позитивен систем на вредности од кој треба да учат младите
луѓе, со релативно отворен став кај мнозинството испитаници кои
се отворени за учење на вредносните системи на другите религии,
покрај нивната.
Последното прашање во овој пододдел за веронаука се однесува на
луѓето кои треба да предаваат веронаука во училиштата. Повторно,
испитаниците се наклонети кон одреден „посекуларен” став по ова
прашање: големо мнозинство од 72,9% од испитаниците сметаат
дека професори по религија треба да предаваат веронаука во
училиштата, додека, пак, само 21,1% од анкетираната популација
сметаат дека наставата треба да ја држат луѓе кои се испратени од
верските институции.
Во овој пододделза веронаука од вкрстеното табелирање со
демографските категории кои се релевантни за овој дел (етничко
потекло и религија), може да се извлечат следните заклучоци: во
74,3% од случаите, муслиманите се наклонети кон мислењето
дека веронауката треба да биде задолжителна во училиштата,
додека, пак, само 41,5% од православните христијани и 40%
од католиците го споделуваат тоа мислење; припадниците на
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етничките групи кои припаѓаат на исламската религија (Албанци,
Турци и Роми) се поубедени дека веронауката треба да биде
задолжителен предмет (кај сите со повеќе од 50% во случаите),
отколку Македонците и Србите (под 50%); поддржувачите на
ДУИ и ДПА (партии на етничките Албанци), исто така, се видливо
понаклонети кон изучувањето на веронаука во училиштата,
отколку поддржувачите на партиите на етничките Македонци
(иако поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ се попозитивни кон
веронауката, отколку поддржувачите на СДСМ); во 52,4% од
случаите, муслиманите се наклонети кон мислењето дека
учениците треба да ги изучуваат сите големи религии и во 43% од

„социјални прашања поделени по етничка линија”. Иако овој
пододдел може да претставува посебен дел сам по себе, тој е
вметнат во делот за религија во обид да се види дали верскиот
етос на популацијата влијае врз ставовите по овие прашања. Тој
се однесува на перцепцијата на популацијата во земјата à propos:
разводот, абортусот, еутаназијата, хомосексуалноста, сексуалната
работа (проституција), истополовите бракови и самоубиството.
Испитаниците беа запрашани да одговорат дали тие ги осудуваат
или прифаќаат таквите појави, а во одговорите може да се
забележи следната зачестеност1:

случаите тие сметаат дека учениците треба да ја изучуваат само
религијата на која припаѓаат – истите статистички показатели за
православните христијани се 67,4% и 25,1%, соодветно; најубедени
групи дека учениците треба да ја изучуваат само религијата
на која припаѓаат, се етничките Турци и Албанци, додека, пак,
најмалку се убедени Ромите и Македонците; постои релативно
видлив консензус кај сите поголеми религии дека наставата по
веронаука во училиштата треба да ја држат професори по религија.
Разликите во перцепцијата на припадниците на разни религии се
незначителни; тоа мислење, речиси, еднакво го споделуваат сите
етнички групи.

Градацијата на одговорите е очигледна од табелатаи, исто така,
очигледно е дека за сите прашања, освен за истополовите бракови
и самоубиствата, постои голема статистичка маса на неутрални
одговори (над 20%), што дополнително говори за етичката тежина
на овие ставови. Земајќи ги предвид процентите на одговорите
кои беа собрани со истражувањето, може да се извлече заклучок
дека покрај разводот и до одреден степен абортусот, испитаниците
ги осудуваат, речиси, сите други социјални појави. Најмалку е
прифатена појавата на самоубиство и истополовите бракови,
додека, пак, хомосексуалноста и проституцијата, исто така,
предизвикуваат негативни чувства кај јавноста.

Ставот на консултираните верски авторитети за потребите на
Истражувањето за политичката култура е дека, генерално,
веронауката треба да биде присутна во училиштата, како во форма
на изучување на другите религии, така и во форма на изучување
на сопствената религија (Митески, Bikena). Двајцата од нив
истакнуваат дека не постои значителна разлика помеѓу теолозите
и професорите по религија, бидејќи тие „помалку или повеќе
го имаат истиот тип на верско образование” (Bikena). Според
мислењето на верските авторитети, „верското образование,
или веронауката, треба да го зајакне моралот и толерантноста,
особено кај младата популација, со тоа што тие ќе станат помалку
агресивни” (Bikena).

Во однос на демографското вкрстено табелирање, видливи се
неколку трендови: во сите категории, испитаниците кои припаѓаат
на исламската религија искажуваат видливо многу понегативни
ставови кон испитаните категории, отколку православните
христијани; слично на тоа, испитаниците кои припаѓаат на
етничките заедници кои се доминантно муслимански (главно
Албанци и Турци), покажуваат видливо понегативни ставови кон
испитаните категории; анализата на негативните одговори открива
дека идеолошкото скалило е нерелевантно кога станува збор за
овие прашања – во повеќето одговори македонските гласачи за
левицата и десницата покажуваат, речиси, идентични ставови.
Истото важи и за албанските гласачи за десницата и левицата;

Кога станува збор за последниот пододдел од делот за религија,
може да се смета дека тоа се однесува на она што е познато како
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1 Перцепцијата е по редослед, од најмногу, до најмалку прифатена
општествена појава.

кај овие теми, линијата на поделба (во релативна смисла) е во
етничкиот и верскиот идентитет, а не во идеолошките убедувања.
Објаснувајќи го изворот на, очигледно, конзервативните гледишта
за социјалните прашањаподелени по етничка линија, кои се
однесуваат од развод, до самоубиство, главната дилема која се
појавува е дали политичката култура во земјата à propos овие теми
е под влијание на верскиот етос или изворот на оваа политичка
енергија е некаде на друго место. Интервјуираните експерти на
овие теми имаат различни мислења, но, главно, се согласуваат
дека големиот процент на неутрални одговори укажува на
„страв во искажувањето на директно мислење” (Колозова) и
дека ваквите ставови повеќесе „резултат на конформизмот
со заедницата на која се припаѓа, отколку на верскиот етос”
(Колозова). Симоска се согласува дека изворот за тоа е далеку
од религиозен (освен, можеби, во случајот на самоубиство), т.е.
дека овие гледишта се базираат „чисто врз стереотипи” (Симоска).
Силјановска проблемот го гледа во „наследената и малограѓанска
политичка култура која е присутна во земјата (…) кај популацијата
постои фрустрација од општествената реалност, што создава
нетолерантност кон другиоти последователно, стереотипите
стануваат дел од традиционалното општество” (Силјановска).
Од друга страна, верските авторитети од двете најголеми
религии во земјата, ваквите ставови ги објаснуваат како
релативно нормални, потенцирајќи го фактот дека верските
организации немаат сосем ексклузивен став по овие прашања
(особено за хомосексуалноста, абортусот и еутаназијата),но тие
функционираат по линија на „коригирање на овие појави, а не
осудување, притоа апелирајќи за промена” (Митески). Иако се
неприфатливи за верските групи во земјата, како и за општата
популација, конкретниот објектив на јавноста за овие социјални
појави наведува на заклучок дека изворот на оваа специфична
матрица на култура помалку може да се најде во религиозната
етика и вредности и повеќе во нерационалните стравови и
стереотипи на популацијата заради генералниот недостиг од
прифаќањето на „различното” како концепт.

IX. Ставови за етничките прашања
Меѓуетничките односи се една од најдискутираните теми во
јавниот дискурс и, со сигурност, тоа е едно од најсензитивните и
најсуптилните прашања во Македонија. Во овој дел се користат
два главни пристапа за да се разгледаат односите помеѓу
различни заедници, како на лично (индивидуално) ниво, така и
во јавната сфера.
Генерално, на етничкото потекло, од страна на македонските
граѓани сé уште се гледа како на еден од главните фактори кој

ги одредува односите помеѓу поединци кои се припадници
на различни етнички групи. Во исто време, предрасудите и
стереотипите кон разни етнички заедници сé уште се значително
присутни во македонското општество. Во повеќето случаи,
предрасудите и стереотипите се базираат врз недостиг на знаење
и информации за „другите” и тие предизвикуваат неоснован
„страв” одетничкото потекло на другиот. Во Македонија,
образовните политики за сегрегација и поделената политичка и
социјална реалност, се меѓу главните причини за нискиот степен
на познавање на другите различни етнички групи (Шеќеринска,
Силјановска).
Првата група на прашања во истражувањето за етничките
прашања се однесуваат на планот на личните односи. Пред сé,
испитаниците беа запрашани дали тие би се чувствувале пријатно
да имаат пријатели од други етнички заедници. Резултатите од
истражувањето покажаа дека припадниците на македонската
етничка заедница, главно, сметаат дека тоа е прифатливо, а
единствениот исклучок е за ромската заедница, која во голема
мерка се смета за неприфатлива.
Иако тоа е перцепцијата на мнозинството од популацијата,
заради типот на примерок кој се користеше за целите на ова
истражување, доминантната репрезентативност на етничките
Македонци може значително да влијае врз севкупната слика.
Сите етнички заедници, главно, се чувствуваат пријатно да имаат
пријатели од својата заедница и, во различна мера, пријатели
од други заедници. Од таа причина, важно е да се анализираат
одговорите земајќи го предвид нивното етничко потекло.
Според вкрстеното табелирање на резултатите, сите претставници
на турската, српската и ромската заедница (100%) би претпочитале
да започнат пријателство со етнички Македонци. Повеќето
претставници на албанската етничка заедница (приближно
90%), се чувствуваат пријатно да имаат пријатели од етничката
заедница на Македонците.
Испитаниците кои покажаа дека се чувствуваат попријатно да
имаат етнички Албанци за пријатели, се членови на турската
заедница (95%), македонската заедница (85%) и ромската и
српската заедница (82% и 78%, соодветно).
Приближно 94% од припадниците на ромската заедница се
изјасниле дека се чувствуваат пријатно да имаат пријатели
од турската заедница, додека, пак, 86% се изјасниле дека се
чувствуваат пријатно да имаат пријатели од албанската заедница.
Речиси 90% од етничките Македонци се чувствуваат пријатно
да имаат пријатели од турско потекло. Наспроти тоа, ромската
заедница е најмаргинализираната етничка група во заедницата.
Повеќето претставници од другите етнички групи искажаа
колебливост да имаат пријатели од оваа заедница. Приближно
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Перцепцијата на граѓаните за етничките прашања во јавната сфера
е многу поразнообразна, отколку нивните искажани ставови за

од друго етничко потекло. Во 16,7% од случаите, граѓаните се
изјасниле дека не е важно дали кандидатот е од различно етничко
потекло. Претставниците на етничките заедници на Турците,
Ромите и Србите во голем процент се подготвени да го дадат
својот глас за кандидат со различно етничко потекло (82%, 88%
и 64%, соодветно). За претставниците на заедниците на етничките
Македонци и на етничките Албанци тоа би се случило, кај 40%
и 33% од случаите, соодветно. Распределбата на партиската
определеност на испитаниците покажува дека, речиси, 50% од
поддржувачите на СДСМ се подготвени да гласаат за кандидат
кој има различно етничко потекло, додека, пак, тоа е случај кај,
речиси, 40% од поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ. Симпатизерите
на политичките партии, чии поддржувачи се доминантно етнички
Албанци, се подготвени до помала мерка да ги дадат своите
гласови за кандидати од друга етничка група. Имено, 30% од
поддржувачите на ДУИ и 28% од поддржувачите на ДПА би
гласале за таков кандидат. Граѓаните на скопскиот и пелагонискиот
регион се подготвени да го дадат својот глас, главно, за кандидати
со различно етничко потекло (кај двата региона со 56%).

приватната сфера. Запрашани за можноста да гласаат за кандидат
од различно етничко потекло, 42% од граѓаните не би го дале својот
глас, наспроти 40% од испитаниците кои би гласале за кандидат

Подготвеноста на граѓаните за интеракција на проактивен начин
преку дознавање повеќе за: историјата, навиките и обичаите,
традицијата и културата на другите етнички заедници во земјата,

35% од етничките Албанци не би се чувствувале пријатно да имаат
пријатели од ромската заедница. Овој процент опаѓа на 21% кога
станува збор за претставниците од српската заедница. Приближно
76% од припадниците на заедницата на етничките Македонци би
се чувствувале пријатно да имаат пријатели од другите етнички
групи во земјата.
Во врска со деловните односи, повеќето испитаници немаат
проблем да вршат бизнис со претставници од другите етнички
заедници. Поголемо мнозинство од граѓаните (85%), се
подготвени да стапат во професионални релации со членови на
другите заедници.
Меѓутоа, на прашањето дали ќе претставува проблем да се има
сопруг или сопруга од друго етничко потекло, повеќето испитаници
(57%) дале позитивен одговор. Од друга страна, 30% од граѓаните
се изјасниле дека нема да претставува проблем да се има брачен
партнер со различно етничко потекло.
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беше испитана преку неколку различни прашања. Табелата подолу
дава јасна слика за подготвеноста на граѓаните за нивно активно
интегрирање во мултикултурното општество.
Во однос на јазикот, речиси, сите етнички заедници, без исклучок,
искажале подготвеност да учат јазик на друга етничка заедница,
но покажале поголема колебливост да ја слушаат нивната музика.
Тоа е случај со 60% од етничките Албанци. Другите етнички
заедници би слушале друга музика со удел од, речиси, 80%.
На прашањето за самоперцепцијата за припадност на одредена
група, мнозинството граѓани кажале дека: се чувствуваат како
граѓани на Република Македонија (66,8%); 23% од испитаниците
се изјасниле дека се припадници на нивната етничка заедница, а
останатите испитаници како припадници на различни категории
кои се наведени во прашалникот. Околу 77% од етничките
Македонци чувствуваат дека тие се првенствено граѓани на
Република Македонија, додека, пак, тоа е така за 40% од етничките
Албанци. Мнозинството етнички Албанци доминантно се гледаат
како припадници на нивната етничка група. Сите други етнички
заедници кои се претставени во истражувањето, се дефинираат до
поголем степен како граѓани на Република Македонија.
Поголем дел од граѓаните се согласиле дека малцинствата треба
да ги имаат истите права, како и мнозинството. Тоа е случај со
65% од испитаниците, додека, пак, околу 20% не се согласиле
со горенаведениот исказ. Покрај тоа, на прашањето дали некои
етнички заедници се предавници на националниот интерес,
мнозинството одговори биле позитивни (57%). Ова мислење,
главно, го споделуваат припадниците на: српската, македонската
и турската етничка заедница (90%, 56% и 60%, соодветно),
додека, пак, кај припадниците на албанската етничка група, тоа
изнесува околу 30%.
За 45% од испитаниците во истражувањето, некои нации се

подобри од други. Оваа генерализација е присутна во еднаков
сооднос, исто така и кај ставовите на граѓаните според кои
некои национални карактеристики влијаат врз однесувањето на
поединците. Тие ставови, главно, се присутни кај претставниците
на етничките Македонци, додека, пак, претставниците на
етничките Албанци се поскептични кон овие искази.
Постојат значителни разлики кај разни етнички заедници во однос
на степенот на хомогенизација и идентификација на етничките
групи со семејните релации. Мнозинството етнички Албанци на
својата заедница гледаат како на семејство (приближно 70%),
додека, пак, тоа е случај со 32% од испитаниците кои се етнички
Македонци. Ставовите за хомогенизација и обединување на
територии кои се населени од истата етничка група, главно, ги
споделуваат припадниците на заедницата на етничките Турци
(48%), на заедницата на етнички Македонци (33%) и на етничката
заедница на Албанците (17%).

X. Поддршка и солидарност за
маргинализираните групи
Во овој дел се разгледуваат ставовите на испитаниците за разни
типови на малцински, како и стигматизирани групи. Прашањата
беа поделени во две групи: во првата се разгледуваат ставовите
на испитаниците кон присуството на такви групи во нивните
заедници; втората група се разгледуваат ставовите за потребата
од зголемување на нивните права.
Со првото прашање, испитаниците беа запрашани дали би сакале,
или не би сакале да живеат во близина на одредена група.
Резултатите покажуваат дека на повеќето испитаници, најмалкуна
8, на секои 10 испитаници, не би им сметало да живеат во исто
соседство со сиромашни луѓе, или со луѓе кои имаат различна
религија или политичка определба. На повеќе од половина од
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испитаниците не би им сметало да живеат со луѓе од различна
раса (68,7%) или имигранти (52,9%).
Од друга страна, околу 1/3 од испитаниците би толерирале да
живеат во исто соседство или со националисти или емотивно
нестабилни луѓе. Кај помалку од 1/3 од случаите, на испитаниците
не би им сметало да живеат во близина на луѓе со СИДА (27,4%)
или хомосексуалци (27,2%). Околу еден, на пет испитаници, би
толерирале да живеат во близина на луѓе кои имаат проблеми
заради зависност од алкохол. Испитаниците беа најмалку
толерантни да живеат во близина на зависници од дрога (9,3%)
или луѓе со кривичнидосиеја (9,8%).
Вкрстеното табелирање покажува дека жените се наклонети
кон поголема толерантност од мажите, конкретно во случаи на
живеење во близина на хомосексуалци, имигранти или луѓе од
различна религија или политичка определеност. Резултатите

во однос на живеењето во близина на други групи се релативно
слични. Помладите испитаници тежнеат да бидат порелаксирани
во однос на живеењето во близина на луѓе со кривични досиеја и
луѓе кои се зависници од алкохол. Од друга страна, тие се помалку
толерантни кон националистите и хомосексуалците.
Испитаниците со универзитетско образование покажале
помала толерантност кон лицата кои се зависници од алкохол,
но многу потолерантни кон луѓето од различни религии,
луѓето со СИДА и хомосексуалците. Муслиманите тежнеат да
бидат помалку толерантни кон: луѓето кои имаат проблем со
пиењето, националистите и луѓето со различна религија или
политичка ориентација, луѓето со СИДА, зависниците од дроги
и хомосексуалците. Етничките Албанци покажале помала
толерантност кон: луѓето од друга раса, лицата кои се зависници
од алкохол или дроги, националистите, луѓето со различна религија
или политичка ориентација, луѓето со СИДА и хомосексуалците.
Поддржувачите на СДСМ покажуваат повеќе толеранција кон
луѓето од друга раса и луѓето кои припаѓаат на друга религија. Од

34

друга страна,тие покажуваат помала толеранција кон луѓето со
СИДА и националистите, во споредба со поддржувачите на ВМРОДПМНЕ. Двете групи покажуваат слично ниво на толеранција кон
хомосексуалците.
Со втората група на прашања во овој дел се испитуваат мислењата
на испитаниците во однос на тоа на кои групи, генерално, треба
да им се подобрат правата. Резултатите покажуваат дека големо
мнозинство од испитаниците сметаат дека треба да се подобрат
правата на луѓето со попреченост (96,1), сиромашните (94,9) и
жените (81,4). Мнозинството испитаници, исто така, сметаат дека
може да се подобрат правата на имигрантите (51,1), затворениците
(52,2) и (етничките) малцинства (63). Околу 45% од испитаниците
сметаат дека правата на зависниците (од алкохол и дрога) треба
да се подобрат, и помалку од 1/3 (28,9) од испитаниците го мислат
истото за хомосексуалците.

Вкрстеното табелирање покажува дека жените, повеќе од мажите
сметаат дека нивните права треба да се подобрат, став, кој, исто
така,почесто го споделуваат постарите испитаници во споредба со
останатите старосни групи. Колку е помлад испитаникот, поголема
е веројатноста да го поддржува подобрувањето на правата на
зависниците, како и на затворениците и имигрантите. Најголемата
поддршка за подобрување на правата на хомосексуалците ја
даваат оние кои се на возраст помеѓу 30 и 45 години.
Испитаниците со основно образование се најголемите
поддржувачи за подобрување на правата на малцинствата
и зависниците. Оние кои имаат универзитетско образование
се наклонети кон поддршката за подобрување на правата на
хомосексуалците, меѓутоа, од друга страна, во тој поглед, тие
се помалку толерантни кон затворениците. Православните
христијани и етнички Македонци се наклонети да покажуваат
помала поддршка за подобрување на правата на малцинствата,
отколку муслиманите или етничките Албанци. Муслиманите
се наклонети да ги поддржуваат правата на зависниците од

дроги, затворениците и имигрантите повеќе од православните
христијани. Поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ тежнеат да бидат
поконзервативни за разни прашања од оваа група, во споредба
со поддржувачите на СДСМ. Тоа, меѓу другото, ја вклучува
поддршката за правата на хомосексуалците и затворениците.
Очигледното, овие групи на прашања укажуваат на три главни
наода: a) македонските заедници остануваат затворени за разни
типови на маргинализирани или ранливи групи; б) луѓето ги
усвојуваат, или учат како од позитивните, така и од негативните
примери во јавниот дискурс по овие прашања; в) постои
одреден степен на корелација помеѓу социо-демографските
карактеристики или ставови и мислења за маргинализираните
групи.
Одговорите покажуваат дека луѓето се подготвени да ги прифатат
и поддржат правата на луѓето кои припаѓаат на групите за кои
општеството смета дека им треба поддршка. До сега, најголема
толерантност има за сиромашните, а тоа е нешто што се „учи”од
низа различни агенти за социјализација, како што се семејството и
културолошките и верските наративи. Сиромаштијата, честопати е
на агендата на медиумите, и покрај тоа, живеењето покрај разни
социјални класи беше нормална социјална и урбана појава подолг
временски период.

групи, јавното мислење во Македонија останува да биде едно од
најнетолерантните во регионот (WVS 2009 споредба со: Бугарија,
Словенија, Србија и Турција).
Зголемениот степен на толерантност кон луѓето со СИДА или
хомосексуалците, укажува дека преку заложбите на граѓанското
општество, како и медиумската покриеност на разни поврзани
контроверзности, започна трендот на зголемување на
сензитивноста по овие прашања. Во оваа фаза, бројките се
променливи, но, како пример за оваа појава, може да послужи
зголеменото прифаќање на етничките и верските разлики,
иако овие категории за „другиот“ може, исто така, да послужат
како закана за заедницата. Зголемената толерантност доаѓа од
научените лекции преку искуствата, активизмот на граѓанското
општество, со посредство на средствата за комуникација и
агендите на политичките партии.

Од друга страна, иако постои тренд на зголемување во споредба
со истражувањето кое беше направено за MCIC во декември 2010
(Kлековски и други, 2011), сепак, сé уште е слаба отвореноста кон
групите, како што се: хомосексуалците, луѓето со СИДА, зависниците
или лицата со криминалнидосиеја. Оваа ситуација е најдраматична
во последните две категории,каде само незначително малцинство
одобрува да се биде сосед со овие групи. Еден начин на кој тоа
може да се објасни е дека тоа служи како алатка за конструирање
на односите, во кој изворот на моќта е во себе. „Другиот“ тука
служи како закана за заедницата и основата за замислување и
конструирање на заедниците. Степенот до кој овие категории не се
толерираат е во корелација со перцепцијата за опасноста од нив.
Како што тврди еден од експертите во фокус-групата, „најпрво се
користи заканата по безбедноста и здравјето. […] Тоа е тип на
заедница која се штити од контаминација” (Цветковиќ).
Следејќи ја оваа логика, оттаму најважна е перцепцијата
за моментална закана по безбедноста од престапниците и
зависниците од дрога, по која следуваат категориите за кои има
перцепција дека претставуваат опасност по здравјето, како што се
луѓето со СИДА или хомосексуалците. Оттаму, општествените сфери
остануваат релативно затворени за овие групи. Перцепцијата за
другите категории е дека тие се помалку заканувачки и оттаму
за нив има повисока стапка на одобрување. Од споредбен
аспект, кога станува збор за повеќето од овие категории на
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