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ДОСТА НИ Е ОД
ПОТКУПУВАЊЕ И
КУПУВАЊЕ ГЛАСОВИ
НА ИЗБОРИ.

Нашиот глас вреди повеќе
од вреќа брашно, од пари,
или од лажно ветување за
некакви привилегии.
стр.6

ДОСТА НИ ЈА
ЗАГУШУВААТ
СЛОБОДАТА НА
ИЗРАЗУВАЊЕ!
СТОП ЗА
ЦЕНЗУРАТА! стр.2

Нашите права.
Нашите слободи.
Секогаш.
Република Македонија е
во тешка и длабока криза
затоа што се злоупотребува власта за лични цели
и со тоа се кршат нашите
човекови права.
Според најновиот извештај на Европската
Комисија, земјава ја преживува „најтешката политичка криза по 2001“.
Кризата се продлабочува
со објавувањето на сни-

мените разговори на високи владини и партиски
службеници. Разговорите укажуваат на кршење
на основните права, вмешување во судската независност, во слободата на
медиумите и изборите, и
партизираност и корупција во различни сфери.
Во светот, 10 декември се
одбележува како „Денот
на човековите права“.

Токму затоа, на овој ден
потсетуваме на прекршувањата на нашите права
од Уставот на Република Македонија со мотото
„Нашите права. Нашите
слободи. Секогаш.“
Доста ни е од кршење на
нашите права!
Бараме правата да ни се
почитуваат и заштитуваат!

НИВНАТА
НЕОДГОВОРНОСТ,
НАША БОЛЕСТ
„Граѓаните со години
чекаат решавање на
нивните случаи, поради
неажурно и ненавремено
постапување по нивните
барања од страна на Фондот за здравствено осигурување и Минис терството
за здравство.“ (Извештај
на Народниот правобранител за 2014)
стр.8

ДОСТА НИ Е
ОД КРШЕЊЕ
НА ПРАВОТО
НА РАБОТА И
РАБОТНИЧКИТЕ
ПРАВА!

Зошто од година во година расте бројот на смртни
случаи на работници?
Зошто за многу работници не постои недела, слободен ден ниту државен
празник? Зошто многу
работници/работнички
работат секој ден, во недела, за празници, повеќе од
12 часа дневно?
стр.7

СТОП ЗА
НЕЗАКОНСКОТО
НАПЛАТУВАЊЕ НА
РАДИОДИФУЗНАТА
ТАКСА.
стр.4
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Доста им го ограничувате на
жените правото на абортус со
дискриминаторски закони и
кампањи.
Бараме почитување на
правилата за поголема застапеност на жените во политиката.

Доста нѐ дискриминираат!
И
Устав на РМ

„Граѓаните пред
Уставот и законите
се еднакви.“

маме право на еднаквост. Сите имаме право да ги уживаме сите
човекови права. Никој нема
право да нѐ дискриминира по
ниедна основа.

Никој нема право да вработува со партиска книшка.

Доста со партиски привилегии во администрацијата,
здравството, судството, тендерите, градежништвото!

Владата нема право да ги
ограничува правата на жените. Премиерот не смее да ги
омаловажува правата на жените како „некакви си права
на жените“.

Стоп за етничката и расната
дискриминација врз Ромите! Стоп за етничката сегрегацијата, особено во училиштата. Никој не смее да
поттикнува на религиозна
дискриминација. Лицата со
попреченост заслужуваат да
имаат пристап до сите институции, училишта, културни
установи, здравствени домови и гласачки места. Стоп за
неказнивоста на насилството
и дискриминацијата кон припадниците на сексуалните
малцинства!
Сите имаме право на навремена и непристрасна заштита
од дискриминација.

Доста со отпуштањата од
работа поради „политичка
неподобност“.

Доста ни ја загушуваат
слободата на изразување!
Стоп за цензурата!

Устав на РМ

„Се гарантира слободата
на уверувањето,
совеста, мислата и
јавното изразување на
мислата. Се гарантира
слободата на говорот,
јавниот настап, јавното
информирање и
слободното основање
на институции за
јавно информирање.
Се гарантира
слободниот пристап
кон информациите,
слободата на примање
и пренесување на
информации.“

Доста ни е од затворање
медиуми и новинари затоа
што ја критикуваат власта и
партијата на власт.
Доста ни е од криење информации од јавен карактер.
Претставниците на јавноста и
пратениците не смеат да бидат како партал исфрлени од
собраниска седница!

Доста со тепање, заплашување, закани и говор на
омраза врз новинар(к)и.
Новинар(к)ите не смеат да
бидат тепани од полиција или
министри додека ја вршат
својата работа.

Доста со корумпирање на
медиумите преку владини реклами.

Нема слобода
без слободни медиуми

„...тепањето на новинар кој покрива протест не е само
незаконито, туку е неодбранлив атак врз слободата на
печатот.“ - Хјуман Рајтс Воч, за улогата на полицијата
во загушувањето на протестите на 5 мај 2015

Бараме јавен сервис кој
нема да биде во служба на
партиите.
Бараме медиуми кои нема
да бидат уредувани од партиски или државни функционери.

„Во општина Шуто Оризари сѐ уште нема гинеколог
кој би можел да обезбедува гинеколошко-акушерски услуги за жените и
девојките од општината.“
„На Ромите и на Албанците најчесто не им е
дозволено заминување од
Република Македонија и
се вратени од граничните
премини, со што им се
ограничува правото на
слободно движење“ (Извештај на Народниот правобранител за 2014)

„...од нејзиното создавање во јануари 2011 до крајот
на 2014, Комисијата за заштита од дискриминација
има добиено само 288 поплаки и има потврдено постоење на дискриминација во 12 случаи.“ (Извештај на
Европската Комисија за 2015)

И

Новинар(к)ите не смеат да
бидат затворани поради својата работа, ниту шпиунирани,
ниту попречувани со полициски кордони кога мирно протестираат за слободата на изразување.

Држава која
дискриминира*

Игнорираат,
наместо да штитат

маме право на слобода на говор и на
слободни и независни
медиуми.

Бараме укинување на драконските казни за навреда
и клевета на критичари на
власта.

Бараме Комисија за заштита од дискриминација која
ќе ги казнува и владините
функционери кои ускратуваат права или даваат привилегии.

Имаме право на медиуми кои
нема да поттикнуваат дискриминација и говор на омраза,
туку ќе се борат против дискриминацијата и говорот на омраза.

Бараме медиуми кои нема да
ги напаѓаат граѓанските активист(к)и, туку ќе соработуваат
со нив за прашања од јавен
интерес.

Слободата на дно
Република Македонија e на дното на листите за слобода на
медиуми. Македонија забележа пад во слободата на медиумите од 34 место (2009) на 123 место (2014), на Индексот
на слобода на печатот на „Репортери без граници“.

Казнет
без вина
„Томислав Кежаровски
не требаше да отслужи ниту ден во затвор.
Единственото негово
„злодело“ е што укажал
на недостатоците на
македонската влада и
судството преку неговите новинарски истражувања.“ „Ова обемно
шпиунирање на новинарите претставува масивно кршење на слободата
на медиумите...“ („Репортери без граници“)

Медиуми марионети
„... постојано политичко
мешање во уредничките
политики на медиумите,
особено во националните
телевизии и блиски врски
помеѓу владата и сопствениците на медиуми
со најголема публика кои
добиваат најголем дел од
парите наменети за владини кампањи.“ (Извештај
на Европската Комисија
за 2015)
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Доста ни го
попречуваат правото
на мирен протест!
Устав на РМ

„Граѓаните имаат право мирно да се собираат и да
изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без
посебна дозвола. Користењето на ова право може да биде
ограничено само во услови на воена и вонредна состојба.“

М

Доста

незаконски нѐ
прислушкуваат!
Устав на РМ

„На секој граѓанин
му се гарантира
почитување и заштита
на приватноста на
неговиот личен и
семеен живот, на
достоинството и
угледот.“

И

МВР не смее да има постојан и
директен пристап до сите електронски комуникации.
Опремата за прислушкување е
купена со наши пари и никој не
смее да ја злоупотребува против нас.
Опремата во УБК не е наменета за прислушкување новинари, активисти, политичари, и
илјадници граѓани.

Бараме собранието да ја контролира владата и тајната полиција, за да не ја злоупотребуваат моќта против граѓаните.
Бараме да бидат истражени
сите злоупотреби на кои укажуваат снимките од масовното и незаконско прислушкување.

маме право на приватност кога комуницираме. Според Уставот, законско прислушкување е можно само врз основа на одлука
Бараме сите функционери
на суд.
кои овозможиле или сториле

Доста ни е од злоупотребување на тајната полиција за
партиски и лични цели.

злоупотреби со опремата за
прислушкување да бидат изведени пред суд и казнети.

Истрага мора да има
„Укажувањата за злоупотреби и прекршоци кои произлегуваат од пресретнатите комуникации сѐ уште треба
да се истражат во потполност. Властите сега треба да
покажат реална политичка волја која ќе обезбеди потполна независност на судскиот систем, што подразбира и да му се овозможи на новоименуваниот Специјален обвинител да работи непречено при истрагата на
снимките и нивната содржина.“ (Извештај на Европската комисија за 2015)

ирните протести на
кои се бара одговорност од политичарите
на власт се основно човеково и
демократско право.
Државата има обврска да ги
заштитува граѓаните кои мирно протестираат. Полицијата
не смее да дозволи насилно за-

Кој ја гарантира
безбедноста?
“…полицијата не само
што не успеала да одговори на своите обврски
за заштита на сигурноста
на протестантите туку
истата во обид да ја прикрие својата неуспешност бара виновници во
организаторите.” (Извештај на Хелсиншкиот
комитет за човекови права на РМ за протестот на
студентите на 28.03.2009
против изградба на
црква на плоштадот во
Скопје.)

душување на мирен протест.
Полицијата не смее да ги прогонува оние кои биле жртви на
насилство за време на протест
и да ги казнува за „карање,
викање и непристојно однесување“.
Полицијата треба да го овозможи и штити правото на мирен
протест, а не да го спречува со
кордони, блокади или со „технички прегледи“. Полицијата
не смее да го ограничува правото на протест со употреба на
прекумерна сила, кога мал дел
од граѓаните протестираат насилно.

Доста ни е од полиција и
судови кои не го заштитуваат
правото на мирен протест!
Бараме оружјето на полицијата да не биде закана за слободата на мирен протест!
Бараме сите полицајци и
функционери кои го попречиле
правото на мирен протест да
бидат изведени пред суд и
казнети.

Протестот е
демократско право
„За време на политичката криза во 2015, граѓанските здруженија честопати играа конструктивна улога организирајќи
бројни мирни надетнички протести, и барајќо поголема
одговорност од политичарите.“ (Извештај на Европската
комисија за 2015)

Злоупотреба
на моќта

За време на протестите
на 5ти мај „... набљудувачите на граѓанското
општество известија
дека полицијата употребила прекумерна сила за
да го возобнови јавниот
ред и, по разбивањето
на протестантите, продолжила да врши апсења
во околните подрачја.“
(Извештај на Европската
комисија за 2015)

Овозможен
простор за
насилство

„Користењето на вакво оружје [електрични
парализатори и гумени
куршуми] само заради
одржување на редот се
смета за неприфатливо.“ (Став на Народниот
правобранител за воведувањето електрични
парализатори и гумени
куршуми)
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Доста ни е од газење
по правото на
сопственост!

Сопственоста узурпирана

Устав на РМ

„Се гарантира правото на
сопственост и правото на
наследување. Сопственоста
создава права и обврски и
треба да служи за добро на
поединецот и на заедницата.
Никому не можат да му бидат
одземени или ограничени
сопственоста и правата кои
произлегуваат од неа, освен
кога се работи за јавен интерес
утврден со закон.“

Доста ни е од бирократски препреки, поради
кои не можеме да го
оствариме или уживаме
нашето право на сопственост.
Доста ни е од плаќање
трошоците за повторно
запишување во катастарот, односно за грешките
предизвикани од неговото непрофесионално и
неквалитетно работење.
Бараме да престанат
незаконските наплати и
незаконското блокирање
на сметки од извршители!

„Агенцијата за катастар на недвижности… голем број
на граѓани од непознати причини ги има избришано
како сопственици во катастарската евиденција или
претходната состојба која била неспорна меѓу странките ја има изменето. Со оваа постапка одредени
граѓани останале без правото на сопственост, а кај
други парцелите им се зголемени, односно намалени,
а постои и непоклопување на катастарските - граничните линии од самото место и плановите од катастарските парцели.“ – Народен правобранител

Стоп за незаконското наплатување на радиодифузната такса.

Против-законска наплата
„Голем број на граѓани неосновано и надвор од сите
законски прописи се задолжуваат за плаќање на оваа
давачка. Во голем број случаи истата присилно им се
наплатува, неосновано евидентираниот долг не им се
отпишува, а наплатените средства не им се враќаат, со
што се прекршуваат правата на граѓаните“. - Народниот правобранител за радиодифузната такса

Извршителите
го игнорираат законот
Народниот правобранител констатира дека извршителите не ги почитуваат законските одредби во кои е
предвидено изземање од извршување на средствата
остварени по основ на социјална помош, законска
издршка или привремена невработеност и ограничувањата, извршувањето да се спроведува најмногу до
1/3 од месечните примања по основ на плата или пензија на должникот.

ИМАМЕ ПРАВА. БАРАМЕ ПРАВДА!

Доста ни го кршат
правото на слобода!
Стоп за тортурата!
Доста ни е од политички
апсења и политички судски
процеси!
Стоп за колективни одлуки за
притвор и решенија за притвор
без соодветни образложенија.

Бараме јавниот обвинител да
ги истражува и гони сторителите на тортура и нечовечки
третман и казнување.

Бараме поактивна улога на
Народниот правобранител
Ниту премиерот, ниту мини- како механизам за превенција
стрите, не смеат да се појаву- на тортура.
ваат во улога на обвинители и
судии. Не смеат јавно да се осудуваат луѓе без нивната вина
да биде утврдена со правосилна судска одлука.

Досега, Република Македонија
има изгубено повеќе случаи во
судот во Стразбур поради отсуство на ефикасна истрага, во
случаи кога полицијата употребувала сила која го загрозува
животот.

Бараме независен механизам
за контрола на полицијата.

Правдата е
Затворските
право, не при- чувари вон
вилегија!
контрола
Народниот правобранител: „Сакам да информирам дека и понатаму
кај лицата лишени од
слобода постои страв да
пријавуваат тортура и
нехумано постапување.
Оваа појава доведува до
неказнивост и охрабрување на сторителите на
сметка на превенцијата
од тортура“.

„Информациите кои
Националниот превентивен механизам ги доби
за врема на посетата
укажуваат дека преземените мерки од КПД
Идризово не се доволно
ефикасни во спречување
или елиминирање на каков било ризик од појава
на тортура или нехумано
и сурово постапување.“
(Извештај на Народниот
правобранител за 2014)

СТРАНИЦА

Устав на РМ

„Слободата
на човекот е
неприкосновена.“

Полицијата
што загрозува животи
Во 2015 Европскиот суд
за човекови права утврди дека употребата на
сила од страна на „Алфите“ (рафална стрелба
кон возило) го загрозила
правото на живот на патниците.

5
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Доста нѐ заплашуваат и
поткупуваат кога гласаме!
Доста ни е од поткупување и
купување гласови на избори.
Нашиот глас вреди повеќе од
вреќа брашно, од пари, или
од лажно ветување за некакви
привилегии.

Доста ни е од заплашување
пред и за време на избори.
Стоп за заканите кон граѓаните
со отпуштања од работа или со
„влечење за уши“.
Бараме пречистен и точен
избирачки список.
Доста ни е од злоупотреби на
државните институции и на
нашите пари во предизборна
кампања.
Премиерот и министрите не
смеат да ја користат својата
функција за партиска кампања
во работно време.

Устав на РМ

„Избирачкото право е еднакво,
општо и непосредно и се остварува
на слободни избори со тајно
гласање.“

Недозволива манипулација!
Овие комуникации вклучуваа дискусија за манипулирање со избирачкиот список, купување гласови, заплашување на избирачи, вклучувајќи закани кон јавни
службеници и компании, и спречување на гласачи да
ги дадат своите гласови.“ (Извештај на Европската комисија за 2015)
МВР никогаш повеќе не смее да Бараме да бидат казнети: сите
биде претворено во партиски што правеле или прикривале
штаб!
криминал за време на избори;

Бараме полиција која ќе ги
шити нашите избирачки права, наместо да ги повредува.
Бараме да бидат казнети
„најголемите багабонти у
МВР“ кои сееле страв за време на избори.

сите што манипулирале со
избирачкиот список; сите што
незаконски издавале лични
карти или пасоши; сите што
подмитувале или заплашувале
гласачи; сите што вршеле притисоци и закани кон државни
службеници; сите кои спречувале граѓани да гласаат.

Доста ни е од ускратување Доста го
на правото на образование! ограничувате

правото на слободно
одлучување за
создавање деца!

Устав на РМ

Доста ни е од политичари
кои се мешаат во правото на
слободно одлучување за создавање деца.

„Секој има право
на образование.
Образованието
е достапно на
секого под еднакви
услови.“
„На универзитетот
му се гарантира
автономија.“

Замолкнување на
младите
“Народниот правобранител, во врска со сознанијата дека на средношколците им се врши
притисок и закани да
не излегуваат на протести поврзaни со екстерното тестирање апелира
учениците да не се попречуваат во правото
на мирно изразување на
незадоволство...“, Соопштение, 2015

Политиките за поттикнување
на наталитетот не смеат да
бидат дискриминирачки. Кампањата “Секој треба да има
трето дете“ е навредлива за
луѓето кои не можат или не сакаат да имаат три деца.

Доста ни е од црни кампањи
против жените кои сакаат да го
остварат своето право на прекинување на бременост.
Доста ни е од противуставни
политики и нестручните реформи во образованието.
Стоп за заканите и притисоците кон студентите и средношколците кои се борат за
своите права.
Бараме да се прекине со нестручните екстерни тестирања
на штета на учениците.
Стоп за ограничувањето на
автономијата на универзитетот.

Екстерното
на штета на
учениците

Бараме измени на рестриктивните закони за прекинување на бременоста кои ги
загрозуваат здравствените
права на жените.

Устав на РМ

„Право на човекот
е слободно да
одлучува за
создавање на деца.“
Бараме намалување на трошоците за жените во текот на
бременоста и укинување на
трошоците за партиципација
поврзани со следење на бременоста.

Народниот правобранител смета дека вака поставеното и реализирано
екстерно оценување е
на штета на учениците.“
(Извештај на Народниот
правобранител за 2014)

услови во ученичките и студентските домови.
Бараме повисок стандард
за учениците и студентите,
подобра исхрана, подобри учи- Бараме квалитетно образование кое ќе влијае младите
лишта и факултети, подобри
да останат во Македонија.

Поразителни статистики
Стапката на смртност на доенчиња расте во последните
четири години“ (Извештај на здружението на граѓани ХЕРА).

ИМАМЕ ПРАВА. БАРАМЕ ПРАВДА!

СТРАНИЦА
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Доста ни го загрозуваат
правото на здружување!

Устав на РМ

С

лободни сме да се здружуваме заради остварување
и заштита на нашите
права и уверувања. Слободни
сме да основаме здруженија на
граѓани и политички партии.

Доста ни вршат притисоци да
пристапуваме кон партии или
здруженија и од нив да истапуваме.

Граѓански значи демократски
„Зајакнатото граѓанско општество е клучна компонента
на секој демократски систем... “ (Извештај на Европската
комисија за 2015)

Устав на РМ

„Секој има
право на работа,
слободен избор на
вработување, заштита
при работењето
и материјална
обезбеденост за
време на привремена
невработеност.
Секому, под еднакви
услови, му е достапно
секое работно место.
Секој вработен има
право на соодветна
заработувачка.“

Стоп за нападите врз партиски
штабови и за апсењата на
партиски функционери. Стоп за
притисоците, поткупувањата,
заканите и уцените на избрани
функционери.
Доста ни е од притисоци и
говор на омраза кон критички
настроените здруженија на
граѓани.

Доста ни е од прогонувања и
јавни линчувања на граѓански
активисти и здруженија кои ја
критикуваат власта.
Бараме поголема вклученост
во создавањето на политиките
и законите.
Бараме од државата да издвојува повеќе средства за
граѓанските организации кои
работат на прашања од јавен
интерес.

„На граѓаните им се
гарантира слободата
на здружување
заради остварување
и заштита на
нивните политички,
економски,
социјални, културни
и други права и
уверувања.“

Доста ни е од кршење на правото
на работа и работничките права!

З

ошто од година во година расте бројот на смртни случаи на работници?
Зошто за многу работници не
постои недела, слободен ден
ниту државен празник? Зошто
многу работници/работнички
работат секој ден, во недела,
за празници, повеќе од 12 часа
дневно?

Доста ни е од кршење на Законот за безбедност и здравје
при работа.

Македонија има најголема нерамномерност во распределбата на доходот споредено со
земјите во регионот?

Доста ни е од минимални
плати кои не ги покриваат ниту
средствата потребни за исхрана и пијалоци на четиричлено
семејство.
Доста ни е од притисоци врз
работниците кои го остваруваат
своето право на штрајк.

Зошто многу вработени не добиваат навреме плата? Зошто, Бараме да престанат вработуво последниве пет години, зго- вањата со партиски книшки!
лемувањето на трошоците за
живот е седум пати поголемо Бараме зголемување на миво споредба со зголемувањето нималната плата!
на просечната плата? Зошто
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Доста ни е од газење на правото
на здравствена заштита!
Доста ни е од бирократски
препреки кои оневозможуваат
навремено да се лекуваме.

Доста ни е од кршења на правата на пациентите кои никој не
ги санкционира.

на здравствените работници и
подобрување на нивните услови за работа.

Бараме почитување на правата на пациентите од страна
Имаме право на највисок стан- на здравствените работници и
дард на здравствена заштита, заштита на правата од страна
без разлика каде живееме.
на надлежните институции.

Бирократијата
одзема
животи

Доста ни е од неквалитена
здравствена заштита и од евтини и неефикасни лекови и
терапии.

„Граѓаните повторно
се соочуваат со долги
постапки за носење на
решение за лекување во
странство...“ (Извештај
на Народниот правобранител за 2014)

Нивната неодговорност, наша болест
„Граѓаните со години чекаат решавање на нивните случаи,
поради неажурно и ненавремено постапување по нивните
барања од страна на Фондот за здравствено осигурување
и Минис терството за здравство.“ (Извештај на Народниот
правобранител за 2014)

Доста ни е од
социјални неправди!
„Републиката се грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност на граѓаните
согласно со начелото на социјална праведност. Републиката им гарантира право
на помош на немоќните и на
неспособните за работа граѓани.“ (Устав на РМ)

Устав на РМ

„Темелни
вредности на
уставниот поредок
на Република
Македонија се:..
хуманизмот,
социјалната
правда и
солидарноста“

Доста ни е од мизерна социјална парична помош, која не
покрива ниту половина од средствата потребни за исхрана на
едно четиричлено семејство.
Социјалната парична помош
за семејство и домаќинство со
четири члена изнесувала само
5.173 денари во 2014.

Бараме зголемување на
социјалната парична помош
и нејзино навремено исплатување.
Стоп за бирократските притисоци, закани и бришењето од
евиденција на невработените
лица.

Најранливите
без заштита
Народниот правобранител
констатира: „Социјалната
заштита на граѓаните се
одвива отежнато, а поради
задоцнетата исплата на
паричните надоместоци
граѓаните се соочуваат со
потешкотии во секојдневното егзистирање.“

Устав на РМ

„На секој граѓанин му
се гарантира правото
на здравствена
заштита. Граѓанинот
има право и
должност да го
чува и унапредува
сопственото здравје и
здравјето на другите.“

Имаме право на еднаков и на- Бараме подобри услови за левремен пристап до здравствени
кување во здравствените устауслуги, во согласност со најнонови, зголемување на платите
вите научни достигнувања.

Бараме одговорност за смртните случаи поради ненавремено носење на решение за
лекување во странство.
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Бирократска
тиранија!
Како резултат на кршење
на уставот, во април
2013 над 120 илјади невработени останале без
здравствено осигурување.
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