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Извршно резиме_

Развојот на една земја особено зависи од 

вредностите и позициите на новите, младите 

генерации во однос на различни прашања во 

општеството. Перцепцијата за млади луѓе - 

слабо заинтересирани за политичките процеси, 

доминира во дискурсот поврзан со општата 

перцепција за политиката.  

Младите во Југоисточна Европа, вклучително 

Северна Македонија, имаат недоволно 

познавање за политиката, слаб интерес за 

следење на политичките настани и низок степен 

на доверба во националните институции.¹ 

Поголем дел од младите, сметаат дека се 

исклучени од процесот на носењето одлуки и 

имаат перцепција дека нивните интереси не се 

доволно застапени од страна на политичарите.²

Мнозинството од младите во Северна 

Македонија сметаат дека Собранието е 

генерално затворено за јавноста, додека 

најголем дел од нив изјавуваат дека не се 

запознаени со механизмите ниту се обиделе да 

се вклучат во неговата работа.

Довербата која младите од Северна Македонија 

ја имаат во Собранието е релативно ниска, 

оценувајќи ја со 4.1 на скала од 1 – најниска, до 

10 – највисока. И покрај тоа што мнозинството 

од младите во Собранието гледаат важна 

институција која има значајна улога во 

политичкиот живот во државата, сепак сметаат 

Владата до извесен степен ја контролира 

неговата работа. 

Потребни се дополнителни заложби од страна 

на Собранието за подобрување на перцепцијата 

на младите за неговата работа. Ова може 

да се постигне преку зајакнувањето на 

надзорната улога на Собранието над Владата, 

преку поактивно и регуларно користење на 

механизмите за надзор; поголема отвореност 

на Собранието за информирање и вклучување 

на младите во својата работа; и суштинско 

фокусирање на Собранието на потребите и 

предизвиците со кои се соочуваат младите.

1  Јусиќ, М. (2019) Политичко отуѓување на несигурна генерација. Фридрих Еберт Фондација. Достапно на: 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/15553.pdf?fbclid=IwAR2xSQeJlWcu7LmdekAHMcfKTDWU2E-oCt-hc-
TDNWJcShqnnJYVWPoYh2M 

2  Јусиќ, М. Лавриќ, М. и Томановиќ, С. (2019) Студија на младите од Југоисточна Европа 2018/2019: 
политичко и граѓанско учество. Фридрих Еберт Фондацијата. Достапно на: http://library.fes.de/pdf-files/id-
moe/15274-20190408.pdf



1. Вовед_

Насоката на идниот развој на една земја, 

значително зависи од вредностите и 

знаењата на новите генерации. Од тие 

причини, особено важно е да се препознае 

позицијата на младите во општеството 

и да се согледаат нивните ставови и 

перцепции во однос на различни прашања. 

Во дискурсот поврзан со перцепцијата за 

политиката сфатена во нејзиниот најширок 

поим, преовладува наративот дека младите 

луѓе имаат мала доверба во политичките 

институции и слаба заинтересираност за 

политичките процеси. 

Анализите покажуваат дека перцепцијата 

на младите од Северна Македонија е во 

линија со размислувањата на младите 

во Југоисточна Европа.³ Така, и овде младите 

сметаат дека се исклучени од процесите на 

донесување на одлуки во општеството, немаат 

доволно познавања за механизмите на кои 

можат да се вклучат во тие процеси и имаат 

ниска доверба во законодавниот дом. 

Целта на ова анализа е да се претстават 

перцепциите на младите за политичките 

чинители, особено за работата на Собранието 

на Република Северна Македонија и да даде 

компаративен осврт со нивните врсници од 

регионот. Оваа перцепција е разгледана преку 

призмата на довербата која оваа група на 

граѓани ја имаат во јавните институции, како 

и информираноста и желбата на младите за 

учество во нивната работа.

2 ИДСЦС Краток документ за јавна политика  бр.45/2020 - ноември 2020

3  Исто²



2. Младите и политиката во Југоисточна 
Европа: Каква е перцепцијата за 
работата на законодавните домови?_

4 Исто¹

3Граѓаните и Собранието на Северна Македонија: Доверба со стаклени нозе

Односот кон политиката на младите од 

земјите на Југоисточна Европа (ЈИЕ), е на исто 

рамниште со односот кон политиката што го 

имаат нивните врсници од другите делови 

на Европа. Овој заклучок е потврден и со 

истражувањата кои заклучуваат дека младите 

од земјите на ЈИЕ генерално имаат недоверба 

кон политичките институции во своите земји 

и поседуваат мал општ интерес и знаење за 

различни сфери од политиката.4

Сепак, компаративни анализи покажуваат 

дека разликите во политичката култура 

помеѓу земјите се рефлектираат во одредени 

сегменти на размислувањето и делувањето 

на младите. Така, степенот на политичката 

доверба и партиципација на младите се 

разликува од една до друга земја.

2.1. Вклучување во процесот на 
донесување одлуки

Мнозинството од младите од сите земји во ЈИЕ 

не гледаат сојузник во носителите на политички 

функции во нивните земји. Оваа негативна 

перцепција кон политичарите е најмногу изразена 

меѓу младите во Босна и Херцеговина, каде дури 

86% од младите сметаат дека политичарите не се 

грижат за нивното мислење. Во Северна Македонија, 

(61%) од младите сметаат дека политичарите не 

се грижат за нивните мислења и ставови. И покрај 

тоа што овој процент е понизок во однос на скоро 

сите други држави во Југоисточна Европа (освен 

Словенија – 54%) сепак покажува дека најголем дел 

на младите од државата не веруваат дека нивните 

гледишта и ставови се доволно застапени од страна 

на политичарите (Графикон 1).

Графикон 1. Возрасна група: Млади 14-29 години, 2018/19 година

Извор: Студија на младите од Југоисточна Европа 2018/2019, ФЕС

Граѓаните од државите на ЕУ имаат низок степен на доверба во 
националните парламенти на своите земји
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5  Исто ²

Во линија со овој впечаток на младите, е и 

мислењето дека нивните интереси, генерално 

не се доволно претставени во политичкиот 

живот на државата. Истражувањата на Јусиќ и 

други (2019)5 покажуваат дека оваа перцепција 

на исклученост од националните политики е 

најочигледна во случајот на Романија, каде 

повеќе од две третини од млaдите сметаат дека 

се чувствуваат прилично слабо застапени во 

националните политики (68%), додека најмалку 

изразена е во Северна Македонија, каде 

(46%) од младите го делат тоа мислење. 

Последователно, мнозинството од младите 

од сите земји во регионот, исто така изјавиле 

дека треба да добијат повеќе можности за 

да се изјаснат во однос на политиките на 

земјата. Ваквиот впечаток на младите од ЈИЕ 

ги прави незаинтересирани за националните 

политики кои се одвиваат во нивните земји 

(Графикон 2).

Графикон 2. Возрасна група: Млади 14-29 години, 2018/19 година.

Извор: Студија на младите од Југоисточна Европа 2018/2019, ФЕС

Перцепциите на младите (14-29) за социо-политичката состојба во 
национален контекст, 2018/19
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2.2. Доверба во институциите: 
Каква е состојбата со довербата во 
националните законодавни домови?

Политичката доверба е важен показател 

за политичкиот легитимитет, вербата во 

правичност на политичките институции 

и системот од кој самите граѓани се дел. 

Доверба во политичките институции е тема 

на интерес на многу истражувања, особено 

поради наодите кои индицираат опаѓачко 

ниво на политичка доверба во западните 

демократии во последните неколку децении.6

6 Турпер, С. И Артс, К. (2015) Политичка доверба и софистицираност: сериозно преземање на мерки. 
 Достапно на: https://doi.org/10.1007/s11205-015-1182-4

7  Арнио, Ана-Рика. (2017) КАКО Е ГРАДЕНА ДОВЕРБАТА?
 Достапно на : https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/102172/GRADU-1507723190.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Младите од ЈИЕ, имаат ниска доверба во 

законодавните домови. Така, во Црна Гора, на скала 

од 1-најниска до 5-највисока, средната оценка со која 

младите ја оцениле нивната доверба во Собранието 

е 2.3, во Словенија 2.2, Косово 1,9. (Графикон 3).  

Во споредба со нив, младите од Нордските земји: 

Данска, Финска и Шведска, имаат највисока доверба 

во законодавните домови на своите земји, со средна 

оценка над половина од скалата.7

Графикон 3. Возрасна група: Млади 14-29 години, 2018/19 година.

Извор: Студија на младите од Југоисточна Европа 2018/2019, ФЕС

Младите од Балканот со ниска доверба во нивните 
законодавни домови

Црна Гора Словенија Северна
Македонија

Косово

2.3 2.2 2.2

1.9
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3. Младите и политиката во Северна 
Македонија: Kаква е перцепцијата за 
работата на Собранието
_

3.1. Вклученост во работата на 
Собранието

Истражувањата во Северна Македонија 

покажуваат мала заинтересираност и знаење на 

младите за политичкиот живот на земјата, како 

и нивна исклученост од процесот на донесување 

одлуки. Ваквата состојба, ги прави најголем дел 

од младите песимисти и во однос на тоа колку 

општеството нуди перспектива за младите.8

Во однос на нивната перцепција за Собранието 

на Северна Македонија, повеќе од половина 

од младите сметаат дека оваа институција е 

делумно или целосно затворена за учество на 

јавноста во неговата работа (Графикон 4).9

Графикон 4. Младите сметаат дека Собранието е целосно или делумно затворено за нив.

Извор: Aнкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието, 18-29 години, 

2020 година, ИДСЦС

Младите сметаат дека Собранието е целосно или делумно 
затворено за нив

8 Галевски, М. (2019) Социо-политичко учество на младите во Северна Македонија: Апатија, оптимизам или 
разочарување; Учество во институционални процеси на донесување одлуки. Фондација за демократија во 
Вестминстер, Северна Македонија. Достапно на: https://www.wfd.org/wp-content/uploads/2019/12/WFD-Youth-NMK.pdf

9  Резултати од теренска анкета (2020) за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна 
Македонија. ИДСЦС. Достапно на: https://bit.ly/2GqmAkv 
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Tеренската анкета која ја спроведува ИДСЦС 

во рамки на Парламентарна Поддршка (ПСП), 

исто така го потвртува и ниското ниво на 

запознаеност со механизмите за вклучување 

во работата на Собранието. Така, дури (86%) 

од младите воопшто не се информирани 

Графикон 5. Младите не се информирани како може да учествуваат во работата на Собранието

Извор: Aнкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието, 18-29 години, 

2020 година, ИДСЦС

Младите не се информирани како може да учествуваат во работата 
на Собранието

како можат да го остварат своето право на 

учество во работата во Собранието. Споредено 

со одговорите на возрасната група над 30 

години (83%), може да се забележи дека оваа 

неинформираност кај младите од 18-29 години, е 

за три процентни поени повисока (Графикон 5). ¹0

10  Исто9 

Да Не Не знам/
одбива да одговори

138

86 83

6 4

18-29 30+
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Графикон 6. Перцепцијата за улогата на Собранието во општеството и довербата

Голем број од младите не се обиделе да учествуваат во работата на Собранието

Во линија со ниското ниво на информираност 

кај младите за механизмите за вклучување 

во работата на Собранието, најголем дел од 

младите (93%), никогаш не се обиделе 

да учествуваат во неговата работа 

(Графикон 6).

Извор: Aнкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието, 18-29 години, 

2020 година, ИДСЦС

Да Не Не знам/
одбива да одговори
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2
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Графикон 7. Младите со ниска доверба во Собранието.

Младите со ниска доверба во институциите

Извор: Aнкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието, 18-29 години, 2020 година, 

ИДСЦС

3.2. Доверба во законодавната, 
судската и извршната власт на 
државата

Младите во Северна Македонија имаат ниска 

доверба во институциите на државата и нивната 

перцепција се поклопува со перцепцијата на 

испитаниците над 30 години. Така, на скала 

од 1 - најмала до 10 - најголема, младите 

довербата кон Собранието, Владата, Судството 

и Претседателот на државата, ја оценија со 

оценки под просечната.¹¹ Најмалку доверба 

младите имаат во работата на судовите, која 

ја оценија со 3.3, а најголема во работата на 

Претседателот на државата, 4.3. Во однос 

на Собранието, својата доверба кон оваа 

институција младите ја оценија со средна 

оценка 4.1. Најголема разлика во однос 

на перцепцијата на испитаниците над 30 

години, се забележува кај довербата во 

Претседателот, која граѓаните над 30 години 

го оценија со 4.8, што е за 0.5 поголема 

оценка во однос на оценката која ја дадоа 

младите до 29 години (Графикон 7).

ПретседателСобрание Влада Судство

4241 3.9 3.9
3.3 3.2

4.3 4.8

18-29 30+

11  Исто9 
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3.3. Улогата на Собранието во 
политичкиот живот на државата

Мнозинството од младите, во Собранието 

гледаат важна институција, која има значајна 

улога во политичкиот живот во државата (58%), 

додека помалку од една третина од младите, 

го имаат спротивниот став 

(28%, Графикон 8).¹² 

Графикон 8. Младите сметаат дека Собранието игра важна улога во политичкиот живот на државата.

Младите сметаат дека Собранието игра важна улога во политичкиот живот на 
државата

Извор: Aнкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието, 18-29 години, 

2020 година, ИДСЦС

Од друга страна, и покрај оваа позитивна 

перцепција за улогата на Собранието, две 

третини од младите (65%) сметаат дека 

Владата до извесен степен врши контрола 

врз Собранието, и покрај тоа што уставната 

надлежност на Собранието го предвидува 

спротивното, законодавниот дом да ја 

избере и да врши надзор врз Владата. Со 

констатацијата дека Собранието е тоа што ја 

контролира Владата, целосно или делумно се 

согласуваат околу една третина од младите 

(36%, Графикон 9).
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Графикон 9. Дали Владата го контролира Собранието или Собранието ја контролира Владата?

Дали Владата го контролира Собранието или Собранието ја контролира Владата?

Извор: Aнкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието, 18-29 години, 

2020 година, ИДСЦС
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3. Заклучок
_

Ставовите и перцепциите за работата на 

политичките институции, вклучувајќи ги и 

националните собранија, на младите во Северна 

Македонија, суштински не се разликуваат од 

перцепциите на нивните врсници од Југоисточна 

Европа.  Мнозинството од младите од ЈИЕ, го 

делат мислењето дека се политички исклучени 

во носењето одлуки и имаат перцепција дека 

нивните интереси не се доволно застапени 

од страна на политичарите. Интересот за 

националната политика варира меѓу младите, но 

генерално е со слаб интензитет.

Ставовите на младите во Северна Македонија, 

укажуваат дека тие го перцепираат Собранието 

како битен фактор во политичката сцена на 

државата и веруваат во значајната улога која 

оваа институција ја има, но сепак се сомневаат 

во неговата политичка независност при 

носењето одлуки. Дополнително младите во 

државата, во линија со нивните сограѓани од 

повозрасните возрасни групи, имаат ниска 

доверба во Собранието, и целосно се исклучени 

од неговата работа, пред се поради немањето 

на информации околу механизмите за нивно 

вклучување. Ваквата перцепција кај младите, 

генерира бариера за нивно проактивно 

вклучување во работата на Собранието, ги 

отуѓува од нивните избрани претставници 

и  ги обесхрабрува во преземање акции за 

застапување на нивите гледишта и ставови во 

законодавниот дом.
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4. Препораки
_

Од тие причини, потребни се дополнителни 

заложби од страна на Собранието за 

подобрување на перцепцијата и положбата на 

младите. Еден од начините е со зајакнувањето 

на надзорната улога на Собранието над 

Владата, преку поактивно и регуларно 

користење на механизмите за надзор. На овој 

начин ќе се допринесе кон зголемувањето 

на довербата кај младите за политичката 

независност на Собранието.

Потребно е и поголема отвореност на 

Собранието за информирање и вклучување на 

младите во својата работа. Високиот степен 

на неинформираност меѓу младите е сериозна 

пречка која може да се надмине преку 

имплементирање на различни програми 

за вклучување на младите во работата на 

Собранието.

Собранието, исто така, треба суштински 

да ги стави младите во својот фокус на 

работа. На овој начин, преку земањето 

во предвид на потребите на младите, и 

разгледување на решенијата од агол на 

тоа како тие ќе влијаат врз младите во 

државата, ќе резултира со подобрување на 

положбата на младите и подобрување на 

нивната перцепција и доверба во работата 

на Собранието.
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