ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА
ЕВРОПСКОТО ДВИЖЕЊЕ ЗА 2020 ГОДИНА
Граѓанските организации во служба на локалната демократија

Како последен настан од проектот „Граѓанските организации во служба на локалната
демократија“, беше организирана панел дискусија насловена „Европските интеграции во
Североисточниот плански регион: Рурален развој – урбани перспективи“, која се одржа на
31.01.2020 во салата на Советот на Општина Куманово. Говорници на панел дискусијата
беа: Александар Антевски, Маја Петровска, проф. Ордан Чукалиев, проф. Милева Ѓуровска
и Саша Арсиќ. Меѓу присутните имаше голем број на земјоделци кои во текот на
дискусијата добија можност да ги објаснат проблемите со кои се соочуваат земјоделците во
државата и да побараат совет или помош за тоа како да се подобри нивната ситуација.
Дискусијата ја отвори Саша Арсиќ од Рурална коалиција, кој во своето излагање, ја
презентираше темата и говорниците кои беа дел од овој настан. Александар Антевски,
раководител на одделението за програмирање во ИПАРД при Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство, ја презентираше ИПАРД програмата, на која
тој работи. ИПАРД всушност претставува Инструмент за претпристапна помош на
Европската Унија. Антевски истакна дека оваа мерка е исклучително успешна и минатата
година имала целосна искористеност на средствата. Проф. Ордан Чукалиев истакна
неколку проблеми кои според него се особено важни за земјоделството. Како клучен
проблем го наведе oбразованието. Дури и во рамките на високото образование,
насоченоста е пред се кон продавање теорија и предавање на методи кои можеби се
застарени. Понатаму продолжи дека проблем е тоа што знаењата и информациите кои ги
засегаат земјоделците не им се достапни. Чукалиев посочи дека треба да се развиваат
начини со помош на технологијата да им се приближат информациите на земјоделците
кои би им помогнале полесно и подобро да работат. Тој посочи уште еден пример за тоа
како би можело да се оствари ова, а тоа е преку изготвување на информативни материјали
кои би биле кратки, јасни и лесно применливи од страна на земјоделците. Како проблем
кој во последно време е евидентен во сите сфери во нашата држава, а токму земјоделството
е особено засегнато од ова, е отселувањето на младите и недостигот на работна сила. Се
помалку луѓе остануваат и сакаат да работат во областа на земјоделството. Маја Петровска,
од Општината Куманово истакна дека Општината работи на доближување на ЕУ поблиску

до граѓаните и преку ЕУ Инфо центарот нудат информации за сите можности кои ги нуди
Европската Унија во програмите за претпристапна помош. Проф. Милева Ѓуровска ги
повика земјоделците поактивно да се вклучат во изготвувањето на политиките, пред се
поради тоа што, токму тие се оние кои ќе треба да ги спроведуваат стандардите кои ги
налага Европската Унија. Поради оваа причина тие треба добро да ги знаат и разбираат за
да можат и да ги применуваат истите. Проф. Ѓуровска ја потенцираше потребата од
здружување на земјоделците, затоа што обединети можат да направат повеќе во однос на
подобрување на нивната состојба.Во текот на дискусијата која следеше, беа
идентификувани некои од проблемите со кои се соочуваат земјоделците. Образованието и
недоволниот пристап до знаења и информацииостана како една од најсуштинските
проблеми. Конкретно, во Куманово постои Земјоделско училиште во кое од година во
година се намалува бројот на запишани ученици, а со тоа се намалува и бројот на лица кои
би можеле да бидат стручни во области поврзани со земјоделството. Се побара решение за
тоа како да се мотивираат учениците да се запишуваат во ова училиште, па и на
Земјоделскиот факултет, притоа како примери се наведоа стипендии за студии или пак да
им се даде можност да им се додели земја на која ќе треба да работат или пак која ќе можат
да ја откупат за да ја обработуваат. Втор проблем кој беше потврден од страна на
земјоделците, е тоа дека се поголем број на млади заминуваат па нема кој да работи на
земјата, а тука се поврзува и проблемот на тоа што нема ни кој да го наследи овој бизнис во
рамките на фамилијата. Дел од присутните истакнаа дека се соочуваат со
административни потешкотии и трошат многу време работејќи административни задачи
наместо да работат на нивите. На ова се надоврзува и тоа што не се економисти или пак
правници па некогаш се прават грешки кои би можеле многу да ги чинат. Тие исто така
побараа да постои гаранција за откуп како и функционирање на откупните центри. За да
можат да си обезбедат достојна егзистенција, оние кои што живеат во руралните средини
треба да си имаат и друга работа освен земјоделството. Присутните земјоделци се согласија
дека тие многу вложуваат, но добивка од тоа нема. Како причина за тоа се наведе токму
отсуството на знаење кое се потврди како основен проблем на чие решение мора да се
работи.

Генерално собрание на Меѓународното Европско Движење
На 19 и 20 Ноември се одржа Генералното собрание на Меѓународното европско движење,
каде имаше избори за Претседател,благајник, заменици на претседателот и членови на
одборот. Избрани беа:
Претседател: Eva MAYDELL MEP (EPP)
Благајник: Nataša OWENS (EM Croatia)
Заменици на претседателите (Меѓународни асоцијации):
Brando BENIFEI MEP (PES) / Valeria RONZITTI (CEEP) / Frédéric VALLIER (CEMR)
Заменици на претседателите (Национални Совети):
Yves BERTONCINI (EM France) / Tobias KÖCK (EM Germany) / Noelle O’CONNELL (EM Ireland)
Членови на одборот:
Aku AARVA (EM Finland) / Francisco ALDECOA LUZÁRRAGA (EM Spain) / Antonio
ARGENZIANO (EM Italy) / Veronika CHMELÁROVÁ (AEGEE) / Marco CILENTO (ETUC) / Sina
FRANK (EM Germany) / Monica FRASSONI (European Greens) / Patrizia HEIDEGGER (EEB) /
Olivier HINNEKENS (EM Belgium) / Zvezdana KOVAČ (EM Serbia) / Roselyne LEFRANÇOIS (EM
France) / Richard MORRIS (EM UK)
Вториот ден од собранието беше посветен на дискутирање на позициите на МЕД во однос
на многу клучни прашања, меѓу кои беше и ветото кое Р. Бугарија го искористи за
блокирање на усвојувањето на преговарачката рамка за почеток на македонските
преговори со ЕУ. Македонската позиција ја презентираше Маја Манчевска, која ги
потенцираше сите работи кои Македонија ги има направено досега за отпочнување на
преговорите. Тој став доживеа поздравување од повеќето присутни на сесијата.
Договорено беше оваа тема да се стави на следниот комитет за политички прашања на
МЕД. Освен на ова прашање, битен дел од дискусијата беше и Брегзит, поточно иднината
на соработката помеѓу ЕУ и Велика Британија на полето на безбедноста и одбраната. За таа
цел беше подготвен и документ-стратегија, кој беше усвоен. Во однос на 9 Мај 2021,
соочени со успехот на дигиталната кампања, ќе се продолжи со реализирање на онлајн
настани, кои ќе бидат поткрепени со настани со присуство во живо, доколку тоа го
дозволува здравствената состојба. Потоа дискутирани беа и идните проекти кои ќе ги
спроведува МЕД, а презентиран и усвоен беше и буџетот за 2021.

По завршувањето на собранието, секретариајатот на Европско движење испрати
официјална изјава, која беше напишана во консултација со членовите, во однос
на ветото за усвојување на преговарачката рамка и до МЕД. Тие најпрво изразија
поддршка за мерките кои ги презема Република Северна Македонија на патот
кон започнувањето на преговорите за влез во Европската Унија. Ги поздрави
реформите кои веќе се спроведени и потсети дека со отворањето на преговорите
Македонија ефективно ЕУ ќе стане главниот политички и економски партнер на
Западниот Балкан. МЕД се уште се надева дека сите пречки на патот за почеток
на пристапните преговори со Северна Македонија можат успешно да се
отстранат и го повикува сегашното тројното-претседателство на Советот на ЕУ
да го модерира процесот. Спроед нив, земјата започна со сериозна решителност
кон европската интеграција и донесе опипливи реформи, особено преку
договорот со Грција за прашањето за името. Во многу наврати се заклучува дека
се исполнети условите за отворање на пристапните преговори, изразени во
новата стратегија за проширување на ЕУ. Освен МЕД, поддршка даде и
Европската зелена партија, исто така член на Меѓународното европско
движење. Според нив, ЕУ сега мора да одговори на очекувањата на граѓаните на
Северна Македонија за европска иднина изразувајќи благодарност за нивните
напори и конечно започнување на пристапните преговори. ЕУ се гради врз
разновидноста на нејзините членки, врз богатата културна историја на луѓето
што ја сочинуваат и врз правото на секоја заедница за самоопределување и
самоидентификување. Дебатите меѓу соседните земји треба да се решаваат на
билатерална основа и не треба да се користат како токени за преговори за
блокирање на процесите на ниво на ЕУ. Како што е наведено во Договорот за
пријателство во Бугарија и Северна Македонија од август 2017 година, двете
страни ја поздравуваат посветеноста и аспирацијата на Република Северна
Македонија кон нејзино интегрирање во европските и евро-атлантските
структури. Токму затоа, крајно време е овие зборови да се стават во дело.

9-ти Мај - Ден на Европа
По повод 9ти Мај, Денот на Европа, Европското Движење традиционално организира низа
настани со цел одбележување на настанот. Иако вообичаените подготовки за одржувањето
на настаните започна во Февруари, пандемијата предизвикана од КОВИД-19 наметна
потреба од изнаоѓање иновативни замени на традиционалните настани. Дигиталните
алтернативи во форма на оналјн дебати, онлајн квизови, фотографски натпревар и есејски
натпревар се одржаа со помош на видео-конференциски платформи и социјални мрежи.

АКТИВНОСТИ
Онлајн дебата на тема:
„Искуствата од Еразмус плус размените“
Дебатата се одржа на видео-конференциската платформа "Zoom” на 5 Мај 2020 и на неа
присуствуваа студенти од неколку различни универзитети: Универзитетот„Св. Кирил и
Методиј“ - Скопје, Државниот Универзитет во Тетово, Меѓународниот Славјански
Универзитет - Битола, Универзитетот Американ Колеџ -Скопје и Економскиот Факултет Прилеп. Модератор на дебатата беше Др. Македонка Радуловиќ, заменик-претседател на
Европското Движење во Република Северна Македонија. Дебатата беше емитувана во
живо на Фејсбук страната на Европското Движење (ЕМ-МК). На дебатата студентите ги
дискутираа искуствата стекнати со Еразмус Плус програмата. Некои од студентите
зборуваа за своите минати искуства, по нивното враќање во Македонија, додека други се
приклучија на расправата од Европските земји во кои тие се наоѓаат со помош на Еразмус
размените. Некои од студентите пак биле прнудени да ги прекинат своите студии и да се
вратат во Македонија поради КОВИД-19 пандемијата, но тие ги следеле предавањата
онлајн. Општиот консензус меѓу студентите е дека тие имаат позитивни искуства од
Еразмус програмата, сметајќи ја за програма која нуди бројни шанси за едукација,
запознавање луѓе со различни животни искуства, социјализирање и проширување на
хоризонтите. Тие веруваат дека можноста на студентите да се движат и да стекнуваат дел
од своето високо образование во странски држави е клучот за подобра и посветла иднина.

Онлајн дебата на тема:
„Општествата во време на криза: Причини и последици“
Граѓанската дебата на темата „Општествата во време на криза: Причини и
последици“, во организација на Европското Движење се одржа на
платформата “Zoom”. На дебата учествуваа професорите од Филозофскиот
факултет – Скопје: Проф. Д-р. Ило Трајковски; Проф. Д-р. Константин
Миновски; Проф. Д-р. Антоанела Петровска; но и Проф. Д-р. Моме Спасовски
од Медицинскиот Факултет - Скопје; Амбасадорот Мухамед Халили; и Проф.
Д-р. Милева Ѓуровска, Претседател на Европското Движење и Национален
координатор на Националната Конвенција. Тие ги споделија своите мислења
и се впуштија во една интересна дебата. Темите на дискусија беа: можеше ли
да се спречи кризата, каков беше одговорот наМакедонија, особено во
здравствениот сектор, како кризата влијаеше на политичката дискусија, дали
ќе придонесе кон политички и социјални промени и сл.
Заклучоците од дебатата беа дека и во вонредна состојба мора да постои
демократија, граѓаните одговорно реагирале на воведените мерки,
здравствениот систем мора да биде зајакнет бидејќи причините кои ја
предизвикале кризата сеуште постојат. Дебатата беше емитувана во живо на
Фејсбук страната на Европското Движење (ЕМ-МК).

Онлајн квиз за ЕУ
На 9ти Мај 2020, Денот на Европа, се одржа онлајн квиз за Европската Унија.
Сите универзитети во државата беа поканети да учествуваат, а експертскиот
тим на Европското Движење се погрижи сите учесници да бидат запознаени
со критериумите за учество, ги насочуваше учесниците при подготовката на
одговорите на прашањата за ЕУ, како и при техничката подготовка за
имплементацијата на квизот. Квизот се одржа на “Kahoot” платформата и
беше емитувана во живо на социјалните мрежи, а учесниците прашањата ги
следеа на заедничката видео-конференција на “Zoom” платформата. Тие ги
одговараа прашањата на компјутер или на телефон. Покрај натпреварувањето
во квизот, помеѓу блоковите прашања учесниците имаа шанса да се
претстават и да се запознаат со нивните колеги, да разменат искуства
поврзани со ЕУ и да ги споделат своите мислења и идеи за иднината на
Европската Унија. На квизот, за добивање поголем број поени, покрај

точниот одговор, потребна беше и брзина при одговарањето. За секое
прашање учесниците добиваа по 30 секунди да размислат, по што поените беа
доделувани, а учесниците имаа опција да ја следат бодовната состојба. На
крајот на квизот сите учесници имаа шанса да ги споделат своите ставови за
учеството во квизот, а членовите на жири-комисијата им честитаа за учество
и им посакаа успех во иднте походи.
Есејски натпревар на тема:
„Заедно за иднината на Европската Унија“
Темата на натпреварот беше земена од генералната тематска рамка на
прославата на Денот на Европа поставена од страна на Меѓународното
Европско Движење чие седиште е во Брисел. По Брегзит, МЕД имаше
интензивна граѓанска кампања за промоција на Европските вредности и за
зголемување на граѓанското учество во понатамошната изградба на
Европскиот проект. Па така, по молба за соработка, Словачката амбасада во
Скопје одлучи да го поддржи настанот, обезбедувајќи престој во една од
летните школи во Словенија за победниците како мотиватор за учество. 14
есеи беа доставени на натпреварот, по што комисијата, составена од Проф. Др. Милева Ѓуровска, Проф. Д-р Македонка Радуловиќ и Д-р. Маја Манчевска,
ги прочита сите есеи по неколку пати спроведувајќи независни оцени.
Победникот, Марко Инѓилизов, како и останатите учесници се осврна на
темата „Зошто Република Северна Македонија не е членка на ЕУ иако е дел од
Европа, ги дели истите вредности и е земја-аспирант од 2001 година?“.
Инѓилизов ја истакна спората имплементација на потребните норми,
задлабочувајќи се во анализа на социјалниот контекст. Тој целосно се посвети
на позицијата на младите луѓе и нивната улога во зајакнувањето на
демократијата, повикувајќи ги младите да бидат поактивни, а политичарите
да направат простор за младите преку користење на соодветен јазик и мерки.
Елена Угурова, која го освои второто место, во својот вовед импресионираше
со мислата „Најдобриот начин да се предвиди иднината е да се создаде.“ која
беше најблиску до дадената тема. Учесничката која освои трето место, Киара
Лазиќ, анализираше бројни историски факти и теми, напишани во совршен
стил кој пренесе неколку идеи за важноста на човековите права,
демократијата, младите, постоечкие проблеми во општеството и други
современи прашања.

Натпревар за најдобра студентска фотографија на тема:
„Најдобар Европски град“

Целта на ова натпреварување беше да ги вклучи младите луѓе во прославата на
9ти Мај, Денот на Европа, на начин што е близок до денешната младинска
подкултура, избирајќи фотографија од европски град кој тие го посетиле и кој
им оставил најдобар впечаток. Оваа активност насловена „Најдобриот Европски
Град“ привлече многу внимание и имаше најголем број следбеници. Сите универзитети во државата беа повикани да учествуваат во натпреварот, но беше понуден и отворен повик на социјалните мрежи со кој се допре до уште поголем
број студенти. Експертскиот тим ги собра доставените фотографии, по што тие
беа постирани на Фејсбук страната на Европското Движење, а условот за избор
на најдобра фотографија беше бројот на „лајкови“ на сликата. На натпреварот
учествуваа 47 студенти од разилични универзитети кои доставија слики од голем
број европски градови како: Париз, Берлин, Минхен, Сплит, Венеција, Рим,
Стокхолм, Порто, Будимпешта, Анкара, Лондон и Барселона.
Фотографиите предизвикаа голем интерес, добивајќи преку 5.000 „лајкови“ и
други реакции, а албумот од натпреварот беше прегледан 112.000 пати.

Конференција
„Идентитетот и европската интеграција во чест на Димитар Мирчев“
На 24ти Јули 2020 година се одржа онлајн дебата на тема „Идентитетот и европската
интеграција во чест на Димитар Мирчев“ во организација на Европското Движење. Колеги
од факултетот, членови на Европското движење, професори и политичари во
четиричасовна дебата потсетија на највредните остварувања на Мирчев, на неговиот
повеќедецениски политички ангажман и на темите што тој ги отвораше, а се сеуште
актуелни денес, како идентитетот на нацијата и како тоа прашање се рефлектираше на
македонската евроинтеграција.
Деканот на Филозофскиот факултет, Ратко Дуев, ја отвори тркалезната маса со порака дека
оваа институција годинава одбележува 100-годишнина од своето постоење, а во неговото
создавање видлива трга оставил професорот Мирчев. Тој го опиша како истакнат
професор, иницијатор на Европското движење, предводник на либерализмот и на
политичката пролет во Македонија , прв амбасадор на нашата држава и научен работник.
„Беше човек жива енциклопедија на современото општествено живеење“, забележа
професорката Милева Ѓуровска од Институтот за социологија и прв човек на Европското
движење.

„Мирчев имаше висок однос кон студентите, тие не ги пропуштаа неговите
предавања. Беше страстен истражувач и беше критичар во време кога критиката
беше многу ретка. Беше борец за афирмација на нашата држава во Европа, кој
ги отвори првите европски постдипломски студии и досега на нив завршија 400
студенти, рече таа најавувајќи дека сите обраќања од тркалезната маса
организирана во негова чест ќе бидат објавени. Генерално околу темата што го
преокупираше, европскиот идентитет, таа оцени дека тој не е спротивставен на
националниот, туку двата се развиваат паралелно. Дебатата за европскиот
идентитет, според неа, е од понов датум и особено е засилена по референдумот
во Велика Британија за Брегзит.
„Човекот не умира кога ќе го погребаат туку кога ќе го заборават“, посочи
поранешниот претседател Ѓорѓе Иванов, нагласувајќи дека мото на неговото
творештво било – либерализација на политиката, либерализација на економијата и либерализација на надворешната политика. Почетната инспирација,
според Иванов, Мирчев ја нашол во Словенија и во движењето Европа здај, кое
било извор на сите идеи во тогашна СФРЈ. Но, настаните кај нас, рече Иванов,
добија друг тек по независноста, бидејќи енергијата ја трошевме во докажување
на нашиот идентитет како Македонци , што пак не одалечи од тоа што беше
тренд во Европа, каде останатите се прилагодуваа на европските стандарди и
принципи. Зборувајќи околу темите на кои беше посветен Мирчев, Иванов даде
оценка и на актуелните процеси, тврдејќи дека концептот едно општество за
сите е фашистичка и орвеловска идеја.
Професорот Константин Миноски, раководител на Институтот за социологија,
рече дека Мирчев бил голем почитувач на владеењето на правото и имал верба
во европските институции, но во делото „Европеизам, либерализам, македонизам“ се гледа резерва во однос на дејствувањето на ЕУ за која смета дека место
кон евроинтеграција се движи во насока на „европацентричност“. „ЕУ не се
држи до темелот на нејзината идеологија , либерализмот“, смета Миноски,
гледајќи потврда за тоа во поддршката на Преспанскиот договор од страна на
Брисел, особено по изјавата на еврокомесарот Јоханес Хан дека треба „да се
направат промени, на европски или на балкански начин, сеедно“. Дилемата е ,
според него, дали европацентри-чноста ја заменува евроинтеграцијата и дали се
губи суверенитетот и националниот идентитет со приклучување на Унијата.
Зоран Матевски од Институтот за социологија оцени дека Македонија е држава
на одвоени и поделени општества, ри што може да се зборува не само за
етнички идентитет, туку и за религиски и политички. Затоа, рече тој, ЕК бара од
нас интегрирано општество. Ако ја отвориме Пандорината кутија, додаде тој, ќе
видиме дека освен овие поделби во нашата држава опстојува принципот на
нееднаквост и на дискриминација на повеќе основи – родова, сексуална ,
расна,па и со елементи на неофашизам.

Според негова оценка мултикултурализмот не успеал ни кај нас, ни генерално
на Балканот, така што решението го гледа во интеркултурализмот и создавање
општество за сите.
Дејан Маролов од Универзитетот „Гоце Делчев“,
споровите со соседите околу идентитетските
Преспанскиот договор во основа кажува што е
Договорот со Бугарија акцемтот во наративот
историја и личности.

пак, го отвори прашањето за
прашања, оценувајќи дека
наше, што нивно, додека во
е ставен на заедничкото –

Во дебатата исто така учествуваа професорите Ило Трајковски, Антоанела
Петковска и ,Марија Ташева од Институтот за социологија, Цане Мојановски од
Факултетот за безбедност, Хасан Јашари од Штуловиот универзитет,, а видео
обраќање имаше амбасадорот на Словенија, Милан Јазбец.

Национална Конвенција за Европска Унија во Република Северна Македонија
Прва сесија од вториот циклус
Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19) на тема:
„Перформансите на пазарот на трудот: меѓу очекувањата на работодавачите и
на барателите на работа (вработените)“

Втора сесија од вториот циклус
Работна група 4 –Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) на тема:
„Пандемијата и безбедноста. Како понатаму?“

Втора сесија од вториот циклус
Работна Група 1 – Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) на тема:
„Пазарот на земјоделски производи во услови на КОВИД-19 пандемијата“

Прва сесија од вториот циклус
Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема:
„Реформски идеи за „прочистување“ на правосудството низ призмата на
постоечките механизми“

