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За што ќе ви послужи брошуркава?
Политичките партии користат мошне разработен систем на саморекламирање,
сатанизирање на противникот, правдање за неоствареното, подметнувања на другите – за
да го сокријат она што самите не го сториле, поттикнување заборав за едно, а освежуваат
паметење за друго...
Но, тоа е само очигледната страна на приказната. Арсеналот од помалку видливите и
невидливи трикови е неисцрпен и толку многу развиен, што на тоа можат да ни позавидат и
најдобрите светски агенции за политички и предизборен маркетинг.

Затоа, оваа публикација има
намера да ги запознае граѓаните
со триковите и манипулативните
постапки кои ги прават
политичките партии за да ги
добијат гласовите на избори.

ПОРАКА ЗА ИДНИОТ ГРАДОНАЧАЛНИК
Партиите знаат, од својата работа на терен, што да
ветат. Доколку ги демаскираме нивните трикови,
можеби партиите ќе се погрижат, пред да ветат, прво
да размислат:
1. Од каде ќе најдат пари за остварување на ветувањата?
2. Како ветувањата да се контролираат од нас, граѓаните,
низ рокови, буџет и квалитет?
3. Дали е ветувањето, навистина, наш приоритет, или „тие
така самите одлучиле, оти им се може“?
4. Дали ветуваат решавање на проблем којшто, всушност,
самите го создале?
5. Дали нивните проекти значат реален развој за
општината или единствено служат за „лов на гласови“?
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Еве ги триковите
I.

Референдуми

Нема долна граница на политичката пристојност кога партиите сакаат да стекнат предизборна предност. На
пример, сега набрзина осмислените „референдуми“ против изградба на станови за бегалците во Македонија
претставува уривање на законски утврдениот фер изборен процес.

II.

Отчети

Саморекламирањето низ печатените и електронските медиуми партиите го нарекуваат “отчет до граѓаните”;
произволноста и самоволието се претставуваат како „желба на граѓаните”; бесцелното трошење пари како
„подобрување на стандардот на граѓаните”... Отчетите се нудат јавно, но податоците во нив се често неточни.
Тоа го покажуваат и ревизиите во локалните самоуправи.

III. Дијалог
Суштинскиот дијалог, кога ќе се соочат спротивставени мислења, одамна го нема и тоа е врвен партиски трик!
Тој трик е вистинска илустрација за “паралелната Македонија”, во која секогаш има многу „вистини“, но
претставени само низ партиското сфаќање за тоа што е „вистината“.

IV.

“Да ви кажам нешто за вашата општина...”

Откако ќе го кажат ова, лидерите на партиите почнуваат да говорат еден за друг, а ништо за локалните проблеми
и за развојот на општината.

СКОРО ЧЕСНО!
СО ГОДИНИ ГИ „ВОЗЕВ“
ГРАЃАНИТЕ

V.

Малку како кандидат, малку како градоначалник, малку како министер

Со почетокот на предизборната кампања, кандидатите не смеат да се појавуваат на ТВ и во јавноста со своите
активности како градоначалници. Кај нас, тие среде кампања сечат ленти, поставуваат камен-темелници,
прават најразлични „добри дела” за кои не нашле време во годините пред почетокот на кампањата.
„Независните“ партиски телевизии вестите ги претвораат во пропаганден изборен спот. При тоа, врвен трик на
партиите се локалните телевизии – оние кои општината со години ги финансира меѓу два изборни циклуси, а на
кои актуелниот градоначалник на општината дефилира повеќе од водителите на програмата.
Најново е, кандидатот да има и владина функција, често е член на тукушто избраниото републичко Собрание, а
во исто време фатил(а) да „трча локално“.

VI.

Скапа реклама со евтини статисти

Она што треба да биде редовна и законски регулирана помош или поддршка за одредени социјални, ранливи
или старосни групи во општеството е претворено во гола партиска пропаганда во која посиромашните граѓани
и другите чувствителни групи во општеството се статисти за амбициите на кандидатите. Користењето на
сиромашните, децата, учениците и пензионерите во политичка пропаганда не е само неморална, туку и
незаконска активност.
ТРИКОВИ ВО ПРЕДИЗБОРНИТЕ ВЕТУВАЊА
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VII. Час влада, час локална самоуправа
Владата е многу активна во време на локалната кампања и одработува за секој свој партиски кандидат. Така,
токму пред избори, таа зголемува пензии, стипендии, социјална помош и просеци на платите, дели буџетски
пари „со рака и капа“... Наместо за локални понуди, кандидатите често говорат за постигнувањата или
промашувањата на минатата и на сегашната влада. Националните теми се поттураат локално, како да се бира
претседател на држава, а не општински градоначалници.

VIII. “Странски инвестиции”
Странските компании коишто инвестирале во Македонија (и, повеќето од нив, не се претргнале премногу во
својата општествена одговорност за помош на општината), од кандидатите се користат како „трамболина“ за
рекламирање на партиските постигнувања. Но, од јавноста се крие:
•Колку субвенции и други стимулации од буџетот на државата или општината добиле за да инвестираат
во Македонија.
•Точноста на податоците за вработувањата, за платите на вработените, но и за реалните ефекти за
државата и за локалната заедница од ваквите инвестиции. Едноставно, овие податоци нашите институции ги
прават за пропагандна партиска употреба, а не за реално информирање на јавноста.
•Дали странските инвеститори биле изложени и на „непристојни“ коруптивни предлози за да ги добијат
државните бенефиции за инвестирање во Македонија? Кога директори на државни агенции стануваат
директори во компаниите на странските инвеститори со кои претходно преговарале, или таму ги вработуваат
своите сопруги, не сме далеку од помислата дека „нешто е гнило во државата Данска“...

IX.

Недостиг на иницијатива од страна на граѓаните

Партиите секогаш, но и аналитичарите понекогаш, велат дека граѓаните не ги користат формите на непосредна
демократија, какви што се посетите на отворените канцеларии на градоначалниците, интересот за инфоденови и термините за “Прашај го градоначалникот”. Уште, велат, граѓаните очекувале друг да појде во
општината за да им ги реши проблемите.
Ова е трик! Обврска е на општината и на политиката да поттикне граѓанско учество. Ако граѓаните навистина
не доаѓаат на такви средби, мора да има добра причина за тоа: или проблемите на таков начин не се решаваат;
или од општината ги бараат граѓаните само кога одлуките се веќе донесени, а „работата“ е веќе завршена. „Вие
предлагате – ние остваруваме“ е само уште една пропагандна алатка на партиите.
Локалните граѓански организации, пак, работат без вистинска посветеност и врски со граѓанската база и
најчесто бираат да не се замеруваат со политиката. Чест на исклучоците.

X.

Нашата партија е „во контакт со народот“

Партиите објавуваат „конкурси за кандидати за градоначалници“. Тоа е трик. Само врхушката на партијата
одлучува за кадровските кандидатски решенија.

XI. Здруженија на граѓани и “здруженија на граѓани”
Граѓанските здруженија имаат и мандат и логика да дадат свои
мислења за состојбите во државата и во општините. Но, за кого го
прават тоа, дали изразуваат свое автентично мислење, или е тоа по
инструкции на нивните партиски покровители?
Ако некој на локално ниво организира јавна средба, замислена како
„непартиска“, внимавајте кои се говорниците, дали (и колку) ги
поддржуваат медиумите платени од општината и која им е
публиката.
Еве мала помош: ако некоја организација, за која претходно не сте
слушнале, а има свои претставништва во целата држава, наеднаш
предизборно се појави со желба да „дебатира“, голема е
веројатноста дека зад неа како инспирација и како со материјална
поддршка стои некоја партија. Бидејќи, парите и организацискиот
капацитет „не паѓаат од небо“, туку се градат со години.
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XII. Трикови на партиите во предизборните програми
1. Внимавајте на бројките
Често, буџетите за поголемите проекти се потполно нереално испланирани, далеку под нивното реално
чинење (градски топлотни системи, транспортни центри, аква-паркови, градинки и училишта... Тоа е така за
проектот, на почетокот, да се стори оправдан и исплатлив, а потоа да се „надгради“ со низа „дополнителни
договори“ за непредвидени изведби и трошоци, во кои се скриени главните коруптивни ставки.
Но, има и поочигледни старо-нови трикови: на пример асфалтираните површини да се мерат со квадратни
метри, а не со должината на патот. Бидејќи, кога должината на асфалтираниот пат е кратка, тогаш
градоначалниците љубат да пресметуваат големи количества на квадратни метри.
2. Злоупотреба на функциите за предизборни цели
Сите институции на локално или државно ниво, во предизборниот период, веќе одамна испланираните
активности наново ги промовираат, само за нивниот партиски кандидати да можат да се појават во
јавноста и во своите изборни програми да си ги припишат проектите коишто, и онака, веќе се планирани
за изведба.
3. Фалење со проекти што не се во надлежност на кандидатот и на општината
Понекогаш, кандидатите се фалат со проекти зад кои стојат приватни инвеститори, а тие пресекле, или сакаат
да сечат ленти за нивно пуштање во работа! Убаво е да се инвестира, но изборен трик е туѓото да се
присвојува за свое.
4. „Поддршка на малите и средни бизниси“
Никој не знае што, точно, значи ова предизборно залагање, што го промовираат сите кандидати од сите
партии. До сега, поддршката на стопанството од страна на градоначалниците вообичаено се состоеше во
„непосредни спогодби“ во „четири очи“, од кои двете страни се чувствуваа посреќни. А граѓаните и нивните
интереси и пари?

НИЕ ПРАВИМЕ СЕ ЗА

5. Неводење сметка за последиците од проектите
Постојат проекти во предизборните понуди, кои не водат сметка за последиците, што ќе ги предизвикаат врз
поширокиот општествен интерес. На пример, ќе има кандидати кои ќе ветуваат изградба на патишта и
туристички и индустриски објекти кои се планираат во неистражени археолошки зони или со неиспитани
последици по ефектите за човековата околина, низ културни предели, амбиентални целини, резервати на
животински свет, локации со нула загаденост, живеалишта на ендемски животински видови... Такви понуди
има во повеќе општини.
6. Обезбедување локации за деловен простор
Со оглед на драстичното намалување на бројот на деловни субјекти во Македонија, како и затворањето на
многу локали и големата понуда неиздадени деловни простори, речиси никаде во Македонија нема потреба
од планирање и нудење нов деловен простор. Упатно е граѓанинот да се запраша: дали вреди деталниот
урбанистички план да се менува заради ваква промашена идеја? И: дали на местото за изградба на деловниот
објект има парк или маалско собиралиште?
7. Набројување проекти со истакнат и со неистакнат буџет - едни до други
Во колективното предизборно набројување на идните проекти, обично се пишува некаков збирен буџет, но
не се знае колку средства се наменети за секој од предвидените проекти. Тоа е добра основа за најразлични
градежни, локациски, инфраструктурни и политички манипулации.

ТРИКОВИ ВО ПРЕДИЗБОРНИТЕ ВЕТУВАЊА
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8.

Уредување и одржување на...

Во понудите на кандидатите редовното одржување на одредени парковски и други површини од страна на
локалните ЈКП се презентира како „уредување и одржување на просторот“ (проект).

9.

Еден проект се дели на сегменти, за постигнувањето да изгледа поголемо

Наместо да се каже дека е асфалтирана и соодветно опремена една улица од 400 метри должина, прикажуваат дека
се асфалтирани 4.000 квадратни метри, па, дека се ставени рабници во должина од 1.000 метри, па дека се
поставени пешачки патеки од 500 квадратни метри, па дека и на тие патеки се ставени рабници од 1.000 метри
должина, па, дека е поставена соодветна сигнализација, па канти за отпадоци... Со тоа, јавноста треба да стекне
впечаток дека е сработено многу повеќе.

10.

Поединечно се набројуваат проектите, а потоа уште еднаш – заедно, во групи

Во отчетните или најавните изборни програми, кандидатите најпрво посебно, а потоа и заедно, ги наведуваат
истите проекти, за истите и уште еднаш да ги промовираат - групирани по сродност или област на делување. Така,
читателот треба да мисли дека е сработено двојно и тројно повеќе. Многу исти проекти се запишуваат во различни
глави од програмата, а локалните медиуми тоа екстензивно го покриваат.

11.

Ставање камен темелници, за кои не се знае ништо

На почетокот се спомнува „камен темелникот“ во една реченица, а потоа цело време се говори за користа што
граѓаните ќе ја имаат од тој имагинарен проект, како проектот да е веќе реализиран. Церемонијата на поставување
камен темелник може да се повтори и по неколку пати за ист објект, а неговото градење се дели во фази, секоја фаза
се промовира со нова церемонија и со нова прилика за глорификација на користа, што би ја имале граѓаните од таа
инвестиција – на пример, се сечат посебни ленти од тампонирање, преку асфалтирање, до осветлување на една
иста улица.

12.

Околчен плац во индустриска зона се смета како остварена инвестиција

Кога ќе се додели некоја парцела од градските индустриски зони, функционерите говорат дека интересот на
инвеститорите е голем, со задолжително најавување на уште две-три фирми со кои, најверојатно, се обавени само
телефонски разговори. За тоа сведочат бројни индустриски зони низ Македонија каде покрај еден-два објекти кои
нешто работат, на другиот простор пасат овци и крави.

13.

Вработување во неизградени фабрики

Со доделувањето на некоја парцела, во некоја индустриска зона, кандидатите говорат за стотици вработени,
кои, еден ден, за време на следниот мандат на кандидатот, ако биде избран, ќе се вработат стотици нови
фабрички работници. Таквите најави се даваат на истите празни ледини како и на минатите избори.

14.

Паралелна изградба на повеќе индустриско-економски зони и отворање нови

Секој разумен, прво би чекал да се отворат бизниси во првата промовирана зона, па да се отвора втора. Тоа кај нас
не важи: се ветуваат нови зони, иако во старите нема ништо. Од друга страна, ако не се отвораат нови зони,
партиите обвинуваат дека нема грижа за странските инвестиции.

15.

Гасификација на општините до 2021 година

Гасоводот до нашите граници ќе бил изграден до 2019 година (така рекоа во 2014 година). Засега нема ниту
доволна документација за гасоводот, а камоли да има планови за гасификација на општините. Сепак,
гасификацијата ќе биде на усните и во програмите на сите партии, иако го имаме само примерот на Струмица.
Внимавајте! Едно е гасификација преку гасовод, друго е кога гасот се носи со цистерни.

16.
Изградба на постројки за селекција и согорување на отпад и производство на енергија
од био-гас
Ова се мошне атрактивни и визионерски проекти, кои се европски тренд, но тие мораат да бидат во врска со
депониите, каде треба да се изгради центар за селекција.
Селекцијата (секундарната) на отпадот, вообичаено, не е планирана ни близу до фабрика за производство на
електрична енергија и/или био гас, освен ако не се работи за мали постројки, кои се приватен бизнис. Тоа значи
дека цената на транспортот на сметот „ќе ја изеде“ инвестицијата. Постројките за согорување на сметот (било да е
електрана или топлана) бараат знаење, што може да се добие со купување на постројката, но ние немаме технолози
кои би го примиле тоа знаење. Исто така, ако не се работи за јавно-приватно пртнерство, вакви постројки би биле
идеални за пљачкосување на општинскиот буџет. Овие проекти бараат дополнителни давачки за граѓаните и
мораат да се водат кампањи, дискусии и да се направат анализи подолго време, пред нивната, евентуална,
реализација. Особено што, според експертите, освен секундарната селекцијата на отпадот во Скопје и Тетово, каде
има доволно количество на отпад, Македонија не е подготвена за повисоки достигнувања на ова поле.
Тоа се однесува и на ветувањата за изградба на топлани на био гас, што е уште поскапа работа, а кај нас немаме
доволно знаење за тоа. Според тоа, ако ветуваат такво нешто, веројатно е лага.

17.

Проекти за нови трафостаници и електрични мрежи

Тоа се проекти на ЕВН, тоа е нивна обврска и не е јасно зошто партиите ги ветуваат како свои општински проекти.
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18.

Проекти финансирани од меѓународен инвеститор

Некои проекти ќе се градат со кредити (вообичаено, тие се земаат од Светска Банка и Европската банка за обнова и
развој), но не се кажува дека општините ќе се задолжат со кредити. Кандидатите наведуваат само дека ќе градат со
„странски инвестиции“ или „меѓународни донатори“. Таков беше примерот од минатите избори, кога за Проектот
за подобрување на услугите на општините, државата се задолжи кој Светска Банка, а градоначалниците се
пофалија дека се многу ажурни. Тоа се проекти на ЕВН, тоа е нивна обврска и не е јасно зошто партиите ги
ветуваат како свои општински проекти,

19.

Градски превоз

Се работи за ветувања за проекти за набавка на автобуси и еколошки минибуси на електричен погон, но,
споменатите средства се мали за да се набават овие возила (на пример, во една програма се споменува дека
општината ќе набавела неколку автобуси и неколку комбиња на електричен погон за неколку милиони денари!?).
Иако корисни, ваквите проекти мораат да бидат многу подобро обмислени од аспект на тоа, кој и како, ќе
стопанисува со тие ресурси.

20.

Споменување проекти од земјоделието, за кои општината нема надлежности

И во ова предизборие има примери каде кандидатите споменуваат изградба на голем број мали акумулации, но и
големи, комбинација на мали и големи и каптажа на голем број извори. Во Европа ова не би било ни малку чудно,
затоа што во нивните просторни планови точно се измерени и континуирано се мерат водните параметри,
истражени се последиците од изградба на акумулации, а кај нас просторниот план не е ревидиран од 2002 година
(во него податоците се од пред 1998 година). Прашања има и други: Кој ќе стопанисува со овие водни ресурси, а
повторно да не се креира општинско или државно претпријатие (со оглед на лошите претходни искуства). Кое
ниво на соработка и култура на законие би ги гарантирало овие проекти?
Не е за изненадување ако кандидатите на изборите ветуваат и спомнуваат субвенции за земјоделците, иако и тие
немаат никаква врска со надлежностите на општините.
ТРИКОВИ ВО ПРЕДИЗБОРНИТЕ ВЕТУВАЊА
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21.
Меѓународна соработка
Таму – каде што треба да има проекти (странски грантови и помош), нив ги нема, а ги има онаму каде се
работи за задолжување на државата и општината. „Странските“ пари тешко се крадат; од локалниот
буџет – многу полесно.
22.
Поддршка за подигнување на преработувачки мини-капацитети
Ако има економска логика, не е потребна таквата поддршка, а тука е и ИПАРД програмата. Засега, главен проблем
за обемот на производство во оваа индустрија, е намалената побарувачка од странство, недоволната домашна
побарувачка, неизвесното економско опкружување и финансиските проблеми, а капацитетите им се искористени
под 50%. Значи, производителите немаат проблем со комуналиите и земјиштето, туку со состојбите на пазарот, со
скриените давачки, со корупцијата во урбанизмот, со високите стандарди кои не можат да бидат задоволени од
ниските капацитети и можности на приватниците, со погрешното делење на државните субвенции и сл.

23.

Трикови за развојот на туризмот

Нема кандидат, кој развојот на туризмот, во својата општина, не го ставил како висок приоритет во својата
предизборна програма. Врз база на тој приоритет се пишуваат проекти – стандардизирани насекаде: туристички
инфокиосци, печатење каталогчиња, мапи, честитки, магнети за фрижидер, означување на сите знаменитости на
општината, промоција на општината на саеми, обуки за туризам... Иако повеќето од овие идеи добро „звучат“ на
хартија, општините најчесто не ги остваруваат своите други директни надлежности – инфраструктурни,
хигиенски, сообраќајни, оние што се однесуваат на угостителските и сместувачките објекти и тн. – за навистина
да го поттикнат развојот на туризмот кај приватниот сектор во општината. Низ општините каде има туристички
инфо-центри, пак, резултатите се скромни. Сепак, за секој градоначалник, тоа е „големо постигнување“.
Центрите се полни со скап сувенирски кич, наместо со „уметнички изработки“, а и тие не се ни продаваат.

24.

Изградба на верски објекти од буџетот на општината

Тие се напишани во ставката „Заштита на културното наследство“, а не се никаква заштита, туку нови цркви и
џамии, партерно уредување околу нив, осветлување и сл. Заради што мора, со државни и општински пари, да се
градат верски објекти? Дополнително, има примери каде многу општински пари се пренаменуваат за изградба
или обнова на манастирски конаци, иако тоа не се споменици на културата. Да не заборавиме: според Уставот,
Република Македонија е секуларна држава каде практикувањето на верите е приватно право на сите нејзини
граѓани, кое не повлекува материјални и други обврски за општините.

25.

Заштита на стари занаети

Овде се мисли на уметничките занаети, но за жал, нив ретко каде ги има. Затоа, треба да се внимава што ветуваат
кандидатите дека ќе штитат? Она што државата го нарече „занает“ се, всушност, современи уметнички работи, за
кои не е потребна државна и локална интервенција, туку дозвола да се регистрираат како занаетчии, заради
помалите давачки.

26.

Реконструкција на споменици на природата и културата

Во оваа сфера, предизборните заложби можат да бидат многу конфузни. Што да се реконструира? Карпите – ќе се
направат нови карпи од гипс? Од друга страна, проекти за реконструкција на ѕидините, со давање претежни нови
функции и намени, може да го имплементира само државата, но не и општините.

27.

Ветување манифестации за дијаспората во замена за инвестиции

Кандидатите знаат дека вакви проекти се промашена работа – долгогодишното искуство ни кажува дека никој од
нашата дијаспора, досега, не инвестирал значајни средства во татковината – но, кандидатите сакаат да се
додворуваат на оние кои имаат свои роднини во странство, а такви се повеќето во македонските општини.

28.

Формирањето општински Совети за економски развој

Во најголем дел тие се веќе формирани како повеќепартитно тело. Ефект од нивното формирање, досега, не сме
виделе. Иако зад овие „совети“ имало и проекти на невладини организации, ефектот е блиску до нула.

29.

Формирање унија на совети на родители и совет за образование

Како општински проекти, речиси сите партии ги нуделе овие проекти. Заради што? Тоа се форми на организирање
во кои не треба да се меша политиката. Советите до сега не профункционираа, првенствено, заради интересите на
партиските директори во образованието, да немаат контрола и обврска за консултација со родителите.

30.

Подобрени шалтерски услуги

Ова ветување најчесто е чиста изборна пропаганда. Вработените на шалтерите и пред „новите-стари“ ветувања
беа љубезни, но процедурите се многу усложени, за да се оправда енормното вработување. Ова посебно важи за
здравствената администрација.

31.

Нема повеќе „молчење на админситрацијата“

Молчење на администрацијата е стар факт за нас и нема врска со локалната самоуправа. Пред с?, тука се работи за
државната администрација. Иако подобрувањето на услугите, во што спаѓа и оваа мерка, е секогаш „во списокот“
на градоначалниците, с? уште нема казни за „молчење на администрацијата“. Молчењето на администрацијата во
последните 18 години е толку многу засилена, што е полошо во споредба со ситуацијата пред 1990 година.

32.

Намалување на давачки, со кратење на процедури и закони

Ветувањата за намалување на давачките нема никогаш да се остварат. Тоа се „изворни приходи“ на општините и
тие ќе растат и понатаму, а и да сакаат, општините не можат да „гилотинираат“ централни уредби.
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33.

Државните проекти и формираните канцеларии, тела, развојни агенции...

Тие се претставени како голем успех, а во суштина тоа се тела без никаков ефект, полни со партиски војници, кои
немаат ниту адекватно образование, ниту работни задачи, а некои немаат ниту канцеларии. Градоначалниците,
наместо да се срамат, се фалат со тоа.

34.

Сите проекти се успешни без да ги проценува некој од страна

Лесно: сами планираат, сами градат, сами оценуваат. Ако некој се спротивстави на таквата манипулација, веднаш
имаат работа со некаков партиски центар за комуникации, инспекција или некоја локално финансирана
телевизија.

35.
Формирање локални младински совети, подготовка на локална младинска стратегија,
младински информативни и советодавни центри
Во вакви проекти општините би требало многу внимателно да влегуваат, затоа што организирањето на младите
не смее да биде работа на партизираната држава, или на партиската логика, во локалната самоуправа. Тоа води до
состојба на незаконско влијание врз малолетници, а последицата може да биде развивање политички мотивиран
клиентелизам уште од мали нозе.

36.

Проекти од типот “Донаторски активности”

Се разбира, вообичаено е донирањето да се претвори во рекет. Овде не се работи за општествена одговорност на
претпријатијата. Кога градоначалникот повикува бизнисмени да донираат, тие два пати ќе размислат дали тој
„непристоен предлог“ да го одбијат. Многу локални фестивалски манифестации се организираат по пат на
класичен рекет, па квалитетните организатори, уметници, спортисти и менаџери не можат да се докажат со
својата способност. Не верувајте ниту тогаш, кога пред градоначалникот „стои“ некоја невладина организација.

ОТЧЕТ: НОВАТА СПОРТСКА САЛА

37.

Кампањи од типот “Стоп на пороците”

Вистинскиот општински ангажман за сопирање на пороците е во создавање услови, во рамките на општинскиот
делокруг на работа, тие да не се појавуваат. Другото е работа на невладиниот сектор, на други специјализирани
државни органи и институции или на државните органи за прогон и санкционирање на тие пороци.

38.

Проект „нула толеранција“ за диви депонии

Просторот за ваквите предизборни ветувања навистина е голем, но ефектите се прилично мали: насекаде во и
околу околу руралните и урбаните центри е полно со диви депонии.

39.

Самовработување, субвенции за таа намена, пари за обуки

По наши сознанија, нема ниту една активна фирма, формирана од грант за самовработување, или од УНДП
(проекти за самовработување). Фирмите с? уште се водат како активни, сопствениците не можат да се пријават
како невработени, не можат да остварат право на социјална помош, па дури не можат да се вработат во странство
во повеќето земји со кои имаме склучено договор (Словенија е таков пример). Последиците од овие „проекти“ се
чувствуваат во реалниот сектор, преку недостаток на кадар.
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40.

Намалување на невработеноста

Државата измисли бројни трикови за административно намалување на невработеноста, но со тоа најмногу се
фалат кандидатите за градоначалници. Во тоа спаѓаат и ветувањата за „антикризни мерки“ заради вработување,
на кои не треба многу да им се верува. Тоа, главно, се манипулации за вработување партиски активисти на товар на
буџетот. Просто е: Општините не вработуваат, тоа го прави добрата економија и државата којашто создава услови
за тоа. Треба да се внимава на таквите ветувања, кога кандидатот за градоначалник глуми „биро за вработување“.

41.

Дисперзирани струдии

Овој државен проект, раширен по македонските градови и села, даде исклучително лоши образовни и други
резултати. Сепак, тоа не им пречи на партиите да се расфрлаат и со такви предлози.

42.

Децентрализација на културата

Во програмите се говори за тоа, како за минато постигнување, кое ќе биде унапредено, заборавајќи дека сите
битни институции од областа на културата, освен библиотеките, се национални установи. Градоначалниците, во
принцип, немаат квалификуван кадар за овој ангажман и многу малку издвојуваат за поддршка на културата во
своите општини.

43.

Задолжување за доброто на граѓаните (за буџетска поддршка)

Задолжувањата на општините се кријат од граѓаните на многу креативни начини, а наменските владини
грантови се пренаменуваат за општа буџетска поддршка. Кандидатите мора да бидат прашани за целокупниот
долг на општината, од кого е земен кредитот, со каква камата, кој е рокот за враќање, дали владата се обврзала
да го врати долгот или некој дел, за што се потрошени парите, како за тоа ги известиле претходните
градоначалници. Дополнително, кандидатот мора да знае колкав е долгот на претпријатијата, што се основани
од општината, кој го потпишал кредитот, како и за што, кога и како се потрошени парите?
Мора да се праша и колкав е долгот на општината и јавните претпријатија, кон другите институции, кон
централната власт, колку општината должи за вода, за струја, каква е состојбата на фондовите...

44.

Тајна дозвола за слободна сеча на шума пред секои избори

Заради додворување на најсиромашните слоеви граѓани, градоначалниците, во соработка со разните надлежни
органи за прогон, дозволуваат дива сеча на шумите, заради партиска и лична корист. Последиците од овие
партиско-гласачки трикови се долгорочни и често ненадоместливи.

45.

Тајна наредба за неказнување за сообраќајни прекршоци пред избори

На кандидатите, безбедноста во сообраќајот им е приоритет, но секогаш има „договор“ пред избори да нема
сообраќајни казни, освен за тешки прекршоци. Но, по изборите често следува период на „надокнадување“ на
загубениот приход за државата.

46.

Предизборни донации од градоначалникот

Градоначалникот не може да дава донации од буџетските пари. Убаво е да се прашаат кандидатите како мислат
таквите најави да ги спроведат доколку бидат избрани за градоначалници.

47.

Итна помош и еднократна парична помош

Помошта е секогаш добредојдена, но најдобро е ако таквите дела не се рекламираат во јавноста. Нема посрамно
нешто кога социјалните случаи или оние кои доживеале некаква несреќа добиле некаква помош од општината, а
потоа се тераат пред камери за да ја фалат локалната самоуправа или некој кандидат за градоначалник.

48.

„Сите улици ќе се асфалтираат“

Во држава, во чии општини, низ многу градски и селски улици, с? уште се гази врз калдрма или во кал,
асфалтирањето е еден од главните „спортови“ за предизборни ветувања на кандидатите за градоначалници.
Внимавајте на кредибилноста на кандидатите и нивните предложени извори на буџетски средства, за
предвидените булевари да не се сведат на асфалтно крпење дупки, ставање тенок слој асфалт или стеснување на
меѓуселските патчиња до таа мера што ни две магариња не можат да се разминат. вени рабници од 1.000 метри
должина, па, дека е поставена соодветна сигнализација, па канти за отпадоци... Со тоа, јавноста треба да стекне
впечаток дека е сработено многу повеќе

49.

Обично молерисување претставено како „обновување со енергетски фасади“

Некои градоначалници обичните варосувања на фасадите ги претставуваат како нивна обнова. Но, има и проекти,
општината да фасадира и молерисува згради, кои се во приватна сопственост. Никогаш не е отповеќе да се
запрашате кој, точно, живее во некој од становите во тие објекти?

50.

Неостварливи и потполно нереални проекти, за кои имаме нула знаење

Минатите избори, на пример, од еден кандидат беше предложен проект за основање и изградба на светски центар
за екстремни спортови, иако нашите национални капацитети во оваа сфера се прилично скромни и недоволно
развиени, за реализација на таков крупен проект. Нема да изненади доколку слични, неостварливи проекти и на
овие избори ќе им се понудат на граѓаните како предизборни ветувања.
Од друга страна, некои проекти што ќе се ветуваат се непотребни, дури и да се реално остварливи. На пример, во
една општина се нуди проект за изградба на мултинаменски општински културен објект, а во таа локална
самоуправа има бројни неискористени простори за култура коишто општината не може ниту да ги одржува.
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51.

Изградба на станбени објекти со социјални станови

Изградбено, овие станови чинат околу 25.000 евра по стан. За тие пари има станови и во пошироките центри на
градовите низ општините, кои не се „социјални“. Од друга страна, практиката покажа дека социјалните станови
главно ги добиваа партиските послушници.
Затоа, препорачлива е внимателност кон грижата на аспирантите за градоначалници за сиромашните, бидејќи таа
ранлива група во општеството, често е главен гласачки плен на партиите.

52.

Проекти за јавни работи во општините

Под ова најчесто се подразбира вработување, со договори за дело, на невработени, во градските комунални
претријатија како чистачи на улици. Практиката покажа дека ова е еден од најраширените начини за полнење на
претпријатијата со партиски кадри, кои потоа ќе бидат под постојан партиски мобинг од раководителите за одење
на митинзи и протести, според потребите на партијата на власт во општината.

53.

Отворање посебни центри за редовно информирање на земјоделците

Да се сетиме на Агенцијата за поддршка на земјоделието, со 44 канцеларии низ земјава, кои с? уште постојат, а
што точно им е работата – речиси никој и да не знае. И сега кандидатите ќе ветуваат слични „советодавни“
проекти за земјоделците. Не треба да им се верува! Земјоделците нема да имаат никаква корист од неуките
„советувачи“, кои се тука само заради мобилизација на изборни гласови.

54.

Поддршка при формирањето земјоделски задруги

Нема потреба од таква поддршка. Задругите се формираат сами и без владата и без општината. Тоа е одлика на
еден систем од пред 1990 година. Ако партијата „помогне“ за некоја задруга, со сигурност се знае дека таквата
задруга ќе биде партиска, а не земјоделска.

55.
Привлекување инвеститори во
земјоделието со олеснување на условите за
градба и локации
Веќе сите видовме дека овие мерки не донесоа
ниту еден таков инвеститор. Количеството
производ во повеќето земјоделски подсектори е
мало и нестандардизирано за интересите на
некоја професионална куќа за дистрибуција на
з е м ј од е л с к и п р о и з в од и од с т р а н с т в о .
Дополнително, и цените на повеќето наши
земјоделски производи се повисоки во споредба
со конкуренцијата од странство. Според тоа, не
се исклучени гласачки манипулации и во оваа
сфера од предизборните ветувања.

56.

Проекти за младите и спортот

Овие проекти се толку многубројни кај различни
партиите, што би можело да се каже дека: с? што
се сетиле – го напишале! Притоа, никој не
објаснува, дури и ако ги изградат ветените
објекти за спорт и рекреација, кој ќе ги одржува,
кога и постоечките пропаѓаат или не се
искористени во доволна мерка?

57.
Разни повластици и олеснувања за
граѓаните или фирмите
Простувањето на давачки и давање повластици е
надвор од пазарната и законска логика. Тоа е
штетно и води до нерамноправност на граѓаните.

58.
Изградба на шеталишта, плоштади,
споменици, фонтани... како социјален
стандард
Во ситуација кога има општини во кои
недостасуваат градинки, училишта или
амбуланти, многу кандидати ветуваат скапи
проекти од областа на нискоградбата, бидејќи за
н и в т и е с е д а л е ку п ол е с н и и м н о г у
профитабилни за изведување.

НЕ БИРАЈТЕ
„НАФРЛАНИ“ КАНДИДАТИ
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Да резимираме:
Владата работела во име на граѓаните, општините работеле во име на
граѓаните...
А што ќе работат граѓаните?
Какви градоначалници сака граѓанинот, во успешните демократии?

Бараат личност, која:
•
Создава клима за соработка и учество на граѓаните
•
Најавува промени, за кои треба храброст. Градењето објекти не е промена!
Промената мора да биде во нашите навики, знаење, постапки
•
Одговара на тешки прашања, наместо да манипулира и да се фали
•
Предлага лојален, но компетентен тим со кој ќе работи
•
Ја посочува својата биографија, за да видиме дали бил успешен

Министер за локална самоуправа и градоначалници од неразвиени општини
Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка (АГТИС)
Ние работиме во областите на базичната демократија, владеењето на правото, деакумулација на политичка моќ, принципи
на субсидијарност, воспоставување либерално стопанство, намалување на моќта на државата врз граѓаните, а мисијата ја
остваруваме преку работа во политиката. Основни методи, кои ги користиме за да оствариме влијание се:
демистификацијата, ангажирана уметност (филм, ТВ глумечки перформанси, медиска дисеминација). Најважно ни е да го
подобриме општото ниво на демократија и да ги одвратиме политичарите и институциите да акумулираат постапки на
лошо владеење.

Повеќе на www.agtis.org.mk Facebook:facebook.com/brisinavodnici
Мислењата изразени во оваа брошура
нужно не го изразуваат мислењето на NED
и претставуваат мислење на АГТИС

