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Измина само еден месец откако кризата 
предизвикана од коронавирусот придвижи 
помасовна јавна и институционална реакција 
(карантини и вонредна состојба). Во таков 
мал временски период исклучително е тешка 
проценката на можните исходи за тоа како би 
завршиле тековните општествено-политич-
ки процеси во земјава. Извесно е само дека 
секоја криза отвора можност за порадикални 
преобмислувања на воспоставените односи, 
кон подобро или полошо, и дека не треба да ја 
пропуштиме оваа прилика за изградба на по-
солидарно и поодговорно општество. 

Целокупниот систем, колективната свест и се-
кој граѓанин сме затекнати од досега непознат 
вонреден контекст за кој никој претходно не 
нè подготвил ниту педагошки, ниту искуствено, 
многу малку теоретски. За првпат во историја-
та на државата е прогласена вонредна состој-
ба, која, за да се додаде на и онака комплици-
раната непредвидливост, не е сè уште уредена 
со закон. Дополнително, сето ова се случува 
кога со државата управува техничка влада и 

распуштено Собрание и формално важечка 
одлука за парламентарни избори, која нема 
кој да ја отповика, а рокот очигледно ќе поми-
не. Сепак, во досегашниот кризен амбиент и 
институционално лимбо може да се согледаат 
некои општествено-политички исходи кои ќе 
мора да се земат предвид, како моментално 
така и далекусежно. Се разбира дека приорите-
тите се во доменот на здравствената заштита, 
но овде фокусот би бил на новонастанатите со-
цијално-психолошки процеси, предизвикот на 
владеење на правото во вонредни услови, како 
и потребата од нови механизми на гласање, 
водење и креирање политика кои се наметну-
ваат. 

Во ситуација кога во споредба со средината на 
февруари имаме огромно намалување (и до 74 
% во некои сегменти) на социјалните движења 
и размени што произлегуваат од културни, 
економски, рекреативни и други потреби1, јав-
ното мислење го менува аголот на гледање и 
толкување на реалноста. Во прв план доаѓаат 
потребите за преживување и безбедност, нас-
проти почитувањето на повисоки општествени 
вредности, како, на пример, граѓанските инди-
видуални права и слободи, владеење на право-
то итн. Ова стеснување на општествените оче-
кувања од политичките процеси ја насочува 
политичката култура кон толеранција, ако не и 
прифаќање на вредности на цврсто лидерство, 
семејство, заедништво и политичка пасивност. 
Критичкиот рационален елемент на јавното 
мислење е уште повеќе потиснат од страна на 

1     Google, COVID-19 Community Mobility Report North 
        Macedonia [Пристапено на 5 април 2020].
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емотивниот, а националистички и внатрешно 
раскарувачки наративи и индустријата на лаж-
ни вести имаат поголем ефект. Оваа ранливост 
ги подрива процесите на европеизација и 
демократизација на општеството. Оттука, таа 
бара засилен одговор преку многу поголемо 
присуство на медиумската писменост во 
формалното и неформалното образование. 
Во оваа насока е потребна и многу посеоп-
фатна и забрзана разработка и примена на 
т.н. акциски план на Владата против лажни 
вести.

Сепак, наспроти гореспоменатите ризици, 
кризата предизвикана од коронавирусот се 
преклопи со влезот на нашата земја во НАТО 
и донесување на одлуката за започнување на 
преговори со ЕУ. Со овие успеси нарушениот 
кредибилитет на ЕУ по октомврискиот Самит 
од минатата година повторно зајакнува, допол-
нет и со помошта од околу 65 милиони евра 
која ЕУ ѝ ја даде на земјата за справување со 
кризата. Во делот на демократизацијата земја-
та забележа значителен напредок во поли-
тичкиот дијалог кој беше сериозно разнишан 
изминатите години. Со поддршка на дел од 
опозицијата се донесоа повеќе системски зако-
ни за кои е потребно квалификувано мнозин-
ство во Собранието, а кои финишираа со Зако-
нот за јавно обвинителство како еден од клуч-
ните закони во делот на судските реформи. До-
полнително, поволен резултат од „збивањето 
на редовите“ пред „заедничкиот непријател“ 
е и зголемената довербата во институциите 
и намалувањето на партиските поделби кои 
растеа низ изминатите години и го разјадоа 
кревкото сврзно ткиво на нашето општество. 
Според последните истражувања на јавно ми-
слење, над 90 % од граѓаните даваат поддршка 
на владините мерки за забрана на јавно соби-
рање, затворање на угостителските објекти, 
училиштата и аеродромите, како и затворање 
на границите, а дури и полицискиот час е под-
држан од 74 % од граѓаните2. Дополнително, 79 % 
од анкетираните велат дека се задоволни од 

2     Детектор, анкета на ИПИС, shorturl.at/hqBU2 [Пристапено  
       на 5 април 2020).

работата на надлежните во однос на кризата 
предизвикана од коронавирусот.  Ова ниво 
на надпартиско/надетничко препознавање 
на јавен интерес, уважување и доверба во 
квалитетот и интегритетот на дел од државите 
институции никогаш претходно не се појавило 
во истражувањата на јавното мислење кај нас.  
Нема илузии дека овие високи проценти се 
неодржливи надвор од вонредните околности. 
Сепак, оваа психолошка состојба далекусежно 
ќе влијае на очекувањата и проценките на 
македонските граѓани за меѓуетничките одно-
си, идните политики, перформанси и дневно 
партиските дебати. Дали тоа ќе биде во насока 
на поголемо препознавање, посветеност и са-
можртва за јавниот интерес, воскресната свест 
за јавни услуги и социјална правда, пониска 
толеранција кон злоупотребите на власта или 
едно општество за сите, зависи од донесувачи-
те на одлуки и креаторите на јавно мислење, 
но моментот за државничко однесување е 
сега.

Постоењето  вонредна состојба и стеснетото 
внимание на јавноста може да биде и серио-
зен ризик за владеењето на правото. Концен-
трацијата на моќта во извршната власт, итни 
процедури и скратени рокови за преговарање, 
особено во јавните набавки, овозможуваат 
полесни коруптивни пракси зад очите на 
критичката јавност (медиумите и граѓанското 
општество во прв ред) и постоечките државни 
механизми за контрола. Сериозни ризици 
постојат особено во јавните набавки на до-
бра и услуги за здравствениот сектор, како 
и мерките за поддршка на економијата и 
приватниот сектор, каде поради ограниче-
носта на финансиите ќе може да се тргува 
со влијание. Овој период Државниот завод 
за ревизија (ДЗР) и Државната комисија за 
спречување на корупција (ДКСК) треба особе-
но да бидат фокусирани и да одиграат клучна 
надзорна улога. Собранието конечно го избра 
менаџментот на ДЗР, што изминатите 2 години 
ја спречуваше оваа институција да биде функ-
ционална. 
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Од друга страна, ДКСК како една од најуспеш-
ните институции во доменот на владеењето 
на правото беше екипирана врз основа на 
компетенции и заслуги на кандидатите, што 
беше овозможено со донесување на Законот 
за борба против корупцијата. Како редок при-
мер за институција со интегритет, ДКСК донесе 
одлука во овој период да се фокусира токму на 
јавните набавки за време на кризата. Меди-
умите и граѓанскиот сектор заедно се клучен 
бедем за превенција, следење и известување 
за корупција и треба да одиграат клучна улога. 
Во краткиот период на приспособување што 
го имаа значаен дел од нив останаа на ниво 
на задачата известувајќи за одредени злоупо-
треби, што резултираше со прекинување на 
јавните набавки во некои случаи. Ефикасноста 
на антикорупциските механизми  ја овозможи 
и исчекорот во делот на реформа на јавната 
администрација, каде значително е зголеме-
на транспарентноста на јавните трошења и 
е олеснет нивниот надзор.  За првпат се вос-
постави база на отворени податоци за сите 
транскации на јавни средства во која секој 
може да има увид. 

Неможноста Собранието да се состане ја става 
земјата во сериозен ризик од концентрација на 
власта и нејзина злоупотреба и повеќекратно 
ја зголемува неизвесноста. Правните недо-
речености за тоа дали Собранието заседава 
помеѓу распуштањето и новите избори веќе 
неколку пати ја ставаат највисоката институ-
ција во државата во незавидна позиција. Се-
пак, ставот на Уставниот суд е дека мандатот 

на пратениците не може да се продолжи по 
распуштање на Собранието, освен во услови 
на вонредна и воена состојба. Ова уште повеќе 
што и самото Собрание треба и да ја укине, но 
и да оценува дали има основа вонредната сос-
тојба да биде продолжена  или, пак, дали мер-
ките воведени од владата се соодветни. Уште 
еден изговор за несостанување на Собранието 
е дека тоа физички не е во можност да се сос-
тане поради владината уредба за забраната на 
собири донесена за менаџирање со пандемија-
та. Оваа ситуација го наметнува императивот 
за проширување на започнатата дигитали-
зација од доменот на административните 
сервиси во доменот на процесите на гла-
сање, одлучување, но и развивање тековни 
политики и законски решенија.

Посткризна Република Северна Македонија, 
како впрочем и целиот свет, ќе живее низ по-
долг период на трауми. Причините ќе се дви-
жат од прекинување на воспоставените пракси 
на општествена и меѓучовечка комуникација, 
па сè до последиците од рецесијата која неиз-
бежно ќе следува. Но, оваа колективна траума 
на глобално ниво ќе изнедри нова свест за тоа 
каде оди глобализацијата и либералната па-
зарна економија. Во македонската политичка 
парадигма на себепоимање ќе треба да ги пре-
организираме приоритетите каде квалитетот и 
самоодржливоста на јавните сервиси и инфра-
структура, животната средина и владеењето на 
правото ќе бидат новите темели на заедничко 
и индивидуално дејствување.

Извор: Pixabay.com
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