ХРОНОЛОГИЈА НА ИНЦИДЕНТИТЕ
Во само 2 недели, според известувањата во медиумите, физички се нападнати и повредени
дури 88 граѓани (според дневните билтени на МВР овој број е 44), 24 полициски службеници
и 1 пожарникар од страна на повеќе од 120 сторители распоредени во групи. За
расчистување на инцидентите познато е (од соопштенијата на МВР) дека се приведени 27 лица,
а поднесени се кривични пријави против 21 лице, од кои 19 се учесници на протестите
пред Владата на 1 март. На јавноста не и` е соопштено дали и колку кривични пријави се
поднесени против учесници на протестите одржани на 2 март!
Во инцидентите во овие две недели запален е автобус на ЈСП, а оштетени се 15 автобуси,
повеќе од 8 приватни возила, 6 полициски возила и 2 противпожарни возила.

18 февруари каменуван автобус при што е

линија бр.2 во Влае од група млади лица;

на автобуската станица Бит-пазар од група
непознати сторители; нападнат кавадарчанец
од група составена од 5-6 лица кај фабриката
Алкалоид; 16-годишно момче удирано со
шипки по главата и телото од група непознати
сторители на последната станица на автобуската
линија бр.45 во Ченто; нападнато 13-годишно
момче од две лица во Бутел 2; две 15-годишни
момчиња нападнати од група од 5-6 лица кај
Камениот мост од страната на Старата чаршија;
повредени 2 деца на фудбалско игралиште
во Непроштено од четворица кои говореле на
албански јазик.

25 февруари 17-годишна девојка прободена

2 март во протест кој беше неформално

повредена жена во Пинтија; закана со пиштол
на граѓанин во Куманово, исечен му е амблем од
војската на Србија од јакната;

21 февруари едно лице истепано во Куманово
од страна на двајца напаѓачи, кои во обид за
бегство се уапсени на Блаце; истепани две лица
во Тетово (едниот бил ученик кој носел елек
со ознака на Црвениот крст) и едно лице во
Брвеница;

22 февруари каменуван автобус на ЈСП на
со нож на автобуска станица во Чаирчанка;

26 февруари малолетник во Чаир претепан и

расечен од тројца насилници бидејќи одбивал да
баци крст;

28 февруари 10 ученици Албанци од средното

училиште „Димитар Влахов“ нападнати од
група маскирани насилници, при што тројца од
нападнатите се повредени и хоспитализирани;
нападнато 16-годишно момче во Мичурин во
Скопје; лекар во болницата за невропсихијатрија
во Гостивар физички нападнал практикантка која
побарала тој да зборува на македонски;

1 март протестот организиран пред Владата,

во кој учествуваше поголема група млади лица
заврши со физички напади врз лица на возраст
од 13 до 28 години. Медиумите известуваат
за 13 повредени цивили (во билтенот на МВР
нема информација) и 11 повредени полициски
службеници, а оштетени се 2 полициски возила,
1 автобус на ЈСП и неколку приватни возила.
МВР приведе 18 лица (дел се малолетни) и
поднесе кривични пријави против 19 лица
на возраст од 14 до 44 години; Медиуми на
албански јазик известуваат за 10 повредени
млади Албанци, 4 жени и неколку деца1, за 5
малолетници кои се нападнати и повредени
од група од 100-200 насилници на автобуската
пред Југодрво2 и за сериозно повреден Албанец
пред ресторанот „Ања“ во градскиот парк
(билтенот на МВР не содржи информации за
овие инциденти); четворица нападнале момче
во близина на пекарата Европа во Тетово;
средношколец со нож нападнал соученик
во Ранковце; тројца млади се нападнати
1 Информација од ТВ Алсат-М,
Порталб, Лајм, Журнал
2 Информација од ТВ Алсат-М

организиран од група Албанци на социјалните
мрежи беа повредени вкупно 27 лица, од кои 13
граѓани (четворица се здобиле со тешки телесни
повреди), 13 полицајци и еден пожарникар. 6
автобуси на ЈСП се каменувани. Оштетени се 3
приватни автобуси кои превезувале учесници на
конвенција на политичка партија. Оштетени се
и 2 противпожарни возила и 8 автомобили. МВР
приведе и задржа 8 лица. Во Тетово претепано
18-годишно момче од страна на 8 непознати
лица. Нема информација за поднесени кривичи
пријави против насилниците од овој ден.

3 март неколкумина нападнале 16-годишно

момче на скопската ул. „Х.Т.Карпош“; нападнато
момче во близина на кино Бутел од страна на 8
лица3 (во билтенот на МВР нема информација).

4 март нападнато 24-годишно момче од

десетина лица во Старата чаршија; нападнат
35-годишен маж кај МНТ; нападната и расечена
16-годишна девојка во близина на училиштето
„Димитар Влахов“ од страна на две маскирани
лица; каменуван автобус на превозник од
Вевчани и повредена е една жена;

5 март претепан малолетник во дворот

на училиштето АСУЦ „Боро Петрушевски“
од страна на 5-6 лица; две малолетни лица
се здобиле со телесни повреди откако биле
нападнати во автобус бр.9 на бул. „Крсте
Мисирков“ од страна 6-7 лица; едно 17-годишно
момче било нападнато од 4-5 непознати лица на
автобуската кај џамијата Јаја Паша; непознати
сторители каменувале 2 автобуси (во
Пинтија и зад поликлиниката Битпазар).
3 Информација од порталот Коха
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Што крие МВР? Зошто досега не соопшти кои се
организаторите на протестите на 1 и 2 март? Со тоа
ќе придонесеше за смирување на дополнителните
етнички мотивирани напади деновиве, за кои
и МВР претпоставува дека се „мотивирани од
одмазда“. МВР е должно да ги преземе сите
мерки за спречување на насилството и да
обезбеди сигурност на граѓаните. Молчењето на
Министерката не помага во смирување на тензиите.
Таа е должна да им објасни на граѓаните кои се
сторителите организирани во групи кои дивеат
низ државата. Дали исти групи организирани од
еден или повеќе центри за само еден ден (5 март),
каменуваа 2 автобуси од јавниот превоз и физички
нападнаа и повредија 3 лица во други 2 автобуси.
Во дневните билтени на МВР не се информира за
бројот на повредените на протестот пред Владата
на 1 март (МВР единствено извести дека „протестот
заврши со повеќе физички напади над лица на
возраст од 13 до 28 години“), за нападнатите 10
ученици Албанци повредени пред училиштето
„Димитар Влахов“, за нападнатото 16-годишно
момче во Мичурин во Скопје, за 10-те повредени
млади Албанци, 4-те жени и неколкуте деца, за
петте малолетници кои се нападнати и повредени
на автобуската пред Југодрво и за еден сериозно
повреден Албанец пред ресторанот „Ања“ во
градскиот парк.
Со што е зафатена Министерката за внатрешни
работи? Колку инциденти треба да се случат и
колку повредени треба да има за таа да се огласи
во јавноста? Граѓаните не се информирани дали
МВР преку единицата за борба против компјутерски
криминал ги информирало администраторите
на социјалните мрежи дека постојат групи кои
шират говор на омраза и предизвикуваат етничка
нетрпеливост, како што беше во случајот со
немирите на скопското Кале на почетокот на 2011
година.
Зошто медиумите известуваа селективно и
задоцнето? Од анализата на известувањето
во медиумите паѓа в очи дека во периодот од
18 февруари (кога започна организирањето на
социјалните мрежи кои ширеа говор на омраза
и поттикнуваа етничка нетрпеливост) до 1 март
националните телевизии во целост ги премолчеа
инцидентите во кои физички се нападнати 19
лица. За инцидентот во Мичурин во кој е повредено
16-годишно момче известил само порталот Курир4,
додека за вториот инцидент, во кој се нападнати 10
ученици во училиштето „Димитар Влахов“ - само
медиумите на албански јазик (Алсат-М, Порталб,
Лајм и Журнал). Во архивата на веб страницата
на МТВ не може да се најде ниту еден прилог кој
известува за инцидентите од овие две недели.
Зошто граѓаните го плаќаат јавниот радиодифузен
сервис, ако тој не ги информира што се случува?
Во ситуација кога има 88 повредени цивили (37
малолетници) и 25 службени лица на јавноста
не ѝ е доволно објаснувањето од МВР дека
„се преземаат соодветни мерки“. Потребно е
Министерката за внатрешни работи да понесе
политичка одговорност, инцидентите експресно
да се расчистат, а организаторите на протестите и
уличните напади да се спречат.
4 Од нивната објава презел и објавил уште порталот
+Инфо.

