Трикови во предизборните
ветувања

Едукација на гласачи за проценка на
програмите на политичките партии

АГТИС

Колку далеку можат да одат партиите?
Неверојатно далеку, односно: Нема долна граница! Освен за власт, ним не им е грижа за ништо. Тие
можат да одат по линијата на граѓанска војна, меѓуетнички судири, квази-граѓански собири, едно да
гледаш на ТВ, а тие да ти суфлираат што тоа гледаш. Посебно е опасно да се користат институциите
на државата во оваа математика. Тоа се прави “на квадрат”. Не наседнувајте!

Отчети
Саморекламирањето и партиската пропаганда се крштеваат како “отчет до граѓаните”, финансиската
недисциплина и злоупотреба како “грижа за социјално загрозените слоеви”, произволноста и
самоволието како “желба на граѓаните”, бесцелното трошење пари како “подобрување на стандардот
на граѓаните”.

Дијалог
Него го нема од 2006 година и тоа е врвен трик!!! Ова е “паралелната Македонија”, која е како петта
димензија во просторот, нешто што државата и сега ја чини многу и за што цената ќе биде многу
поскапа (не само во пари). Иако далеку од идеални, да не заборавиме какви беа медиумите порано!

Час кандидат, час градоначалник
Со почетокот на предизборната кампања, кандидатите не смеат да се појавуваат на ТВ и во јавноста
како градоначалници и да сечат ленти, да тураат камен – темелници, да глумат дека прават “добри
дела”. За тоа имале 4 години. Но, кај нас тоа не важи и партиските телевизии вестите ги претвораат во
пропаганден спот.

Скапа реклама со евтини статисти
Еднократната помош е претворена во пропагандна гнасна игра, во која сиромашните се статисти,
кандидатот е добротворот, а она што го дава е 100 пати помало од хонорарот, кој статистите би го
добиле, ако треба да им се исплати хонорар, за настапот во спотот на кандидатот.

Час влада, час локална самоуправа
Владата е многу активна во време на локалната кампања и одработува за секој свој кандидат, како да
не е влада, туку локална администрација. Така, таа зголемува пензии, дава со рака и капа, гради во
општините, тура камен – темелници. Овие избори се најсрамни и најниски во тој поглед.
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“Да Ви кажам нешто за вашата општина...”
Откако тоа ќе го кажат, лидерите на партиите говорат еден за друг, а ништо за општината. Повеќе од
сигурни сме дека ќе има предвремени парламентарни избори, што е видно од говорите на Премиерот и
лидерот на опозицијата. Нивните говори се за парламентарни, а не за локални избори. Смешно е, но
овие избори ќе слушаме за Бранко и за Никола, а не за нашите општини.

„Наши странски инвестиции”
Уште еден пример заради што немаме директни странски инвестиции се спотовите на партиите, во кои
странските деловни фирми, кои инвестирале во Македонија (и не се претргнале многу со своите
инвестиции), се користат како мифка за рекламирање на владата и кандидатот од позицијата. Ова буди
сомнеж дека овие “инвестиции” се навистина странски (можеби добиле пари од некоја партија да
инвестираат во Македонија, па сега вака да метат улици со нивните брендови).

Недостигот на иницијатива од страна на граѓаните
Секогаш партиите, но и аналитичарите велат дека граѓаните не ги користат формите на непосредна
демократија, како што се отворените канцеларии на градоначалниците, инфо денови, “прашај го
градоначалникот”, дека граѓаните очекувале друг да појде во општината и да им ги реши проблемите.
Ова е трик! Обврска е на општината и политиката да предизвика вистинско граѓанско учество. Ако
граѓаните не доаѓаат на такви средби, мора да има причина за тоа. Граѓаните се бараат кога е се
готово и веќе донесено, за да ги снимат на ТВ (“јавност по мерка”). НВО – ите работат без посветеност
и проблемот е многу потривијален - тие не сакаат да се замеруваат со политиката, па скоро сите нивни
активности се блуткави и некорисни. Чест на исклучоците.
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Здруженијата на граѓани и “здруженија на граѓани”
Здруженијата имаат и граѓански мандат и логика да дадат свои мислења за состојбата и случувањето
во државата и во општините. Најважно е прашањето на нивниот јавен настап: За кого тоа го прават,
дали изразуваат свое автентично мислење, дали тоа го прават по наредба на нивните покровители?
Ако некој организира јавна средба, која е наречена непартиска, тоа може да се открие спрема тоа
кои се говорниците, дали ги поддржуваат медиумите под контрола на властите, дали ќе се појават
политички личности, и спрема содржината на собирот.
Посебна категорија се собирите, кои ги организираат постари здруженија со специјалност и
категоризирано членство (стопанственици, адвокати, лекари, Хелсиншки комитет за човекови права,
Транспарентност Македонија, Организација на потрошувачи...). Понатаму, никој не сака да се
замерува со властите. Ако тоа го прави, по дефиниција треба повеќе да им се верува, отколку на оние,
кои ја бранат власта, заради тоа што е многу безбедно да ја браниш власта и да ја напаѓаш
опозицијата (на демократска власт не и е потребно некој да ја брани, затоа што таа си ги има
институциите и традиционалните поддржувачи).
Тешко може да им се верува на организации, кои имаат блиски врски со партиите, кои се декларираат
како “научни”, “експертски”, а немаат барем 10 годишно постоење.
Главен критериум е сеќавањето: Оној, кој и напаѓал и бранел одредена власт, е повеќе за верба, а
најмногу треба да се верува на постари организации, кои со одредена партија биле и на различни
и на иста страна.
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Трикови на партиите во предизборните кампањи
Æ
Внимавајте на бројките
Нов трик се асфалтираните површини да се мерат со метри квадратни, а не со должина на асфалтиран пат. Ако
должината на асфалтираниот пат е кратка, тогаш сметаат во квадратни метри, а ако е патот долг и тесен, кажуваат
во должина асфалтиран пат.
Често буџетите за проектите се потполно нереални. Тренд е за мегапроекти да се пишуваат буџети, кои се помалку
далеку под реалното чинење (централна топлификација на цели градови, транспортни центри со хотели, аква
паркови, стамбени населби со централна топлификација, градинки, трговски центри...).
Реалните проекти, на кои партиите навистина сметаат, се скапо предвидени.
Во програмите има проекти за реконструкција на водоводната мрежа, со замена на азбестни цевки, каде е
предвидена сума, според која 1 м канализација ќе чини само 1.200 денари. Тоа не е доволно ниту да се ископа и
закопа истата цевка.Така, изградба на пат, кој мора да се пробие од нула и тоа во планински терен, чинел само
12.533 денари за метар должен пат. Реалната цена е многукратно повисока (и според показатели за такви
реализирани проекти и според тендерите).
Злоупотреба на функциите за предизборни цели
Сите национални и локални институции, во предизборниот период смислуваат активности, каде ќе се појави
кандидатот и своите проекти му ги препишуваат на градоначалникот (кандидатот).
Фалење со проекти, кои не се на кандидатот и на општината
Често кандидатите се фалат со проекти, кои се приватни, а овие само дошле да сечат лента. Друг случај е кога и
владата и градоначалникот се фалат со ист проект.

Неводење сметка за последиците од проектите
Постојат проекти во понудите, за кои не се внимава и мери до какви последици би довеле, кога се гледа пошироко
општествениот интерес. Така, кандидатите ветуваат изградба на пат, кој се трасира во неистражени археолошки
зони, до премногу важен манастир и црква, која е во фаза на стручна интервенција и археолошко истражување,
односно потполно неспремна за посета.
Се планираат патишта до локации, кои се познати како културни предели, амбиентални целини, резервати на
животински свет, локации со нула загаденост, живеалишта на ендемски видови... кои ќе бидат руинирани, ако нема
комплетен пристап и јасен став заради што се актуелизираат некои подрачја? Овозможувањето масовност на
пристапот до овие места е грешка, барем во време кога нема поинтензивен туризам, ниту шанси тој да се случи
краткорочно и/или среднорочно. Такви понуди има во 4 општини во Пелагонија.
Изградба на огромни населби за домување
Овие населби се планирани за десетина илјади жители, со централно греење, градинка, училиште, спортски
центри, трговски центри. Каде да ги најдеме толкуте жители? Во Пелагонија наталитетот е минусен, а има и многу
трајни иселувања во странство. Пазарот на недвижнини покажува пад на интересот за купување куќи и станови.
Обезбедување локации за деловен простор
Со оглед на драстичното намалување на бројот на деловни субјекти во Македонија (од 120.000 на 72.000),
затворањето на многу локали, многу неиздадени локали, скромен развој... скоро никаде во Пелагонија нема
потреба од повеќе деловен простор. Доказ за ова тврдење е падот на цените за изнајмување простор во целиот
Регион, освен во најстрогите центри на градовите, под економската логика, како и непродадените локали во
трговските центри. Имено, збирот на нето кириите за 10 до 15 години на издадениот деловен простор, треба да е
повисок од опортуните трошоци на инвестицијата за истиот период (збир на: неземената банкарска камата на
инвестираните средства, данокот на издаден деловен простор и имот, поправките...).
Набројување проекти со истакнат и со неистакнат буџет, едни до други
После набројувањето проекти се пишува некаков збирен буџет, но не се знае за кои проекти од споменатите се
однесува. Така, не може да се провери колку пари има за која улица, за кое село. Во сите програми само некои
проекти имаат пресметан буџет, а во истата група проекти има два – три, за кои само се напоменува кој ќе биде
инвеститор, па на крајот од тој дел се става некаков буџет, без да се знае дали и наведените буџети влегуваат во
него или е тоа само за проектите без наведен буџет.
Благодарение на градоначалникот...
Градоначалникот троши наши пари и не смее да се рекламира со некаква изградба, трошење... Градоначалникот
не продава компири, туку троши наши пари. Тоа му е работа. Зошто не го слават пожарникарот затоа што гасне
пожар, лекарот што лечи или амалот што пренесол тежок товар?
ТРИКОВИ ВО ПОЛИТИЧКИТЕ ВЕТУВАЊА
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Молчењето значи одобрување
Молчење на администрацијата продолжува посилно од било кога. Во 2011 година е тоа озаконето со неверојатната
жалбена постапка, во која има толку чекори, што човек не може да ги доброи.
Административна гилотина
Кандидатите ја споменуваат во сите програми, но тоа е трик. Сите општински уредби се направени по
материјалните закони во одредено министерство, па не се знае што општините можат да гилотинираат од битните
акти, кои трошат време, пари и трпение на граѓаните.
Државните проекти и формираните канцеларии, тела, развојни агенции... се претставени како голем успех, а
во суштина тие се тела без никаков ефект.
Претставување на туристички инфоцентри и нивни големи планови
сработено е многу малку, кадарот многуброен, а услугите кои ги даваат би ги сработил еден вработен
информатичар.
Основање училишни спортски клубови од буџетите на општините
Ова е најнизок вид на интервенција, со која се уништува спортот и приватната иницијатива. Ако некој од надвор ги
формира, нема да се развие внатрешна сила на училиштето, нема да се види квалитетот на професорите, на
децата, нема конкуренција, значи – ќе нема ниту квалитет.
Формирање Локални младински совети, Подготовка на локална младинска стратегија, младински
информативни и советодавни центри.
Вакви проекти би требало да бидат потполно забранети за општината, заради тоа што организирањето на младите
не смее да биде работа на државата или на локалната самоуправа. Тоа води до отворена партизација и незаконско
влијание врз малолетници.
Пишување на потполно различни проекти во иста ставка, за потоа да не може да се види за кој проект
парите ќе бидат потрошени (поголемиот дел)

Самовработување, субвенции за таа намена, пари за обуки...
Не е воопшто лесно да се самовработиш. Најпрво, мора да се регистрира фирма, или да се стане самостоен
вршител на дејност. И во двата случаи се губи социјалната помош и другите бенефиции за социјалците,
сопственикот на фирмата е избришан од списокот на невработени во Агенцијата за вработување. Потоа, се
јавуваат парични обврски, кои се тековни и ги има на почетокот на работењето.
Од наши сознанија нема ниту една активна фирма, формирана од грант, кредити за самовработување, или од
УНДП (проекти за самовработување). Фирмите сеуште се водат како активни, сопствениците не можат да се
пријават како невработени, не можат да остварат право на социјална помош, па дури и не можат да се вработат во
странство во повеќето земји со кои имаме склучено договор, заради тоа што сопствениците на фирми не ги
вработуваат во странство (Словенија е таков пример).
Итна помош и еднократна парична помош
Срамота е да се ставаат социјалните случаи, кои добиле такви средства пред камери за да ја фалат локалната,
некоја институција, владата... Тоа е недоблесно и неморално.
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Разни повластици и олеснувања за граѓаните или фирмите
Простувањето на давачки и давање повластици надвор од пазарната логика е мошне штетна мерка. Тоа ви е исто
како на давеник да му дадете наковална, на која има надувано балонче.
Отпис на долговите за пензиско, социјално осигурување, како и други неплатени давачки од фирмите
Овие отписи за фирмите е простување на давачки, кои не ги платиле, па со тоа е нарушен пазарот, заради тоа што
некој друг таа давачка ја платил. Не може да се воспоставува систем “плаќа кој има”, тоа е лоша порака за
пазарната и фискалната дисциплина. Како резултат од многуте такви толерирања (само за некои фирми) само
каматите по основ на таков долг кон пензиско осигурување достигнал 40 % од главницата. Затоа, со два закони,
владата им овозможува на неплаќачите да платат без да им ја бараат и каматата на долгот. Ако досега не платиле,
зошто да платат сега?
Изградба на шеталишта, плоштади, споменици, фонтани... под плаштот на социјален и животен стандард
Јасно е констатирано од граѓаните скоро во сите општини дека недостасуваат градинки, училишта, амбуланти.. Но,
ова се скапи проекти, па нискоградбата останува алфа и омега на нашите градоначалници – ем фалење, ем
заработка.
Алчност, маскирана како грижа за општинскиот буџет
Имаше обид за воведување давачка за викенд туристите и за гостите кои имаат свои викенд-станови (100 ??
200 ???? по гостин). Како може да биде гостин, ако има своја куќа во општината и плаќа данок на имот на
куќата?
Постои тајна дозвола пред секои избори за слободна сеча на шума
Со цел да се одоброволат најсиромашните слоеви, посебно Ромите, на кои тоа им е основен бизнис со
десетици години. Полицијата не добива гориво за да обезбедува од сеча, а шумарските инспектори се
демотивирани заради фактот што на суд овие социјални случаи ги ослободуваат. Тие сами велат дека главните
криминали со сечата се со политичка заштита, а Ромите ги пуштаат да сечат, за потоа нив да ги обвинат. Сепак,
има проект за “нула толеранција” на дивата сеча.
Сите улици ќе се асфалтираат
Штетна стратегија за добивање гласови, која потоа на сите нас ни
се крши од глава. Имено, за многу мала сума се споменува
асфалтирање и ре-асфалтирање на огромен број улици. После тоа
кандидатот – тогаш градоначалник има проблем со толку малку
пари да асфалтира се што ветил, па прибегнува кон крпење дупки,
ставање тенок слој асфалт...
Уредување и одржување на...
Во понудите на кандидатите одржувањето на одредени парковски и
други површини, што е редовна работа на комуналните
претпријатија, се насловува како уредување и одржување на...
Подготовка на заеднички проекти за аплицирање до ЕУ
Како врвен приоритет ја споменуваат оваа ставка. Кој досега им
бранеше? Македонија аплицира во ИПА инструментот уште од 2007
година и досега се средствата очајно малку искористени.
Компјутер за секое дете и Бесплатен пристап до интернет
Има податоци дека компјутерите се веќе расипани и не се
користат. Заради што тогаш интернет?
Проект за обезбедувањето дополнителни 30% поголема плата
За секој студент инжинер, технолог и информатичар, кој по
завршување на студиите во странство ќе се врати и ќе работи во
Македонија. Кој би се вратил од странство за да зема 30% повеќе од
нула (нема вработување).

Изградба на хидроцентрали
Според податоците од Народната банка на РМ, увозот на електрична енергија за периодот од 2006 до 2011 година
изнесува 1 милијарда и 127 милиони долари. Од друга страна, изградбата на ХЕЦ Света Петка изнесуваше 75
милиони евра. Со парите кои се дадени за увоз на електрична енергија, можеле да се изградат преку 15 енергетски
капацитети од типот на ХЕЦ Света Петка.
Меѓународна соработка
За жал, овде нема ниту проекти, ниту знаење, за што припремивме и труд, кој е објавен на нашата веб страница.
Факт е дека таму – каде најмногу треба да има проекти (затоа што има странски пари), нив ги нема, а онаму каде се
работи за задолжување на државата и општината – проекти колку сакаш.
Имено, општините можат да побараат финансиски средства за покривање на трошоците при меѓусебно
збратимување, на две или повеќе општини во форма на Мрежа на збратимени општини. Одговорни за
спроведување на збратимувањата е Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) во Europe for
Citizens Programme, каде преку акцијата 1 (Action1) има мерки кои овозможуваат аплицирање за грант (поддршка
за збратимување и тематски збратимени мрежи на градови од ЕУ). До 2012 година оваа програма Македонија ја
искористи само со три грантови.
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Владата работи во име на граѓаните.
Општините работат во име на граѓаните.
... а што ќе работат граѓаните?
Човечкиот капитал е толку важен, колку што знае да
соработува помеѓу себе. Улогата на градоначалникот е во
создавање клима за соработка и учество на граѓаните.
Спасот не е во тоа да работи владата и општините, туку да
работат граѓаните. Тука лежи и причината за големата
невработеност.
Градоначалниците не сакаат да ја наметнат економската
врз политичката агенда и се фокусираат на прераспределба
од буџетот, со давање помош или со градење објекти. Мал е
бројот на градоначалници кои најавува промени, за кои треба
храброст. Промените не мора да бидат само позитивни: за да
се стаса до ѕвездите, се оди низ трње. Но, како ова да им се
каже на граѓаните и да се остане на власт? Вистинските
лидери ги кажуваат и лошите и добрите работи, а нашите –
само добрите.

Оние, кои трошат пари се ориентираат кон
програмите на тие што даваат пари
Донаторите од ЕУ финансираат за да остварат некоја
дефинирана политика, која секогаш се базира на менувањето
на ставовите на граѓаните и на развојот на лидерството за да се
обезбедат таквите промени. Нам ни се битни само формалните
показатели: колку е изградено, каде, колку тоа чинело...
Наместо тоа, нашите кандидати за градоначалници говорат
само за буџетот на општината, на државата, а во последно
време и за задолжувања за леб и игри.
Не треба небото да го промениме, туку душата
Градењето објекти не е промена! Промената мора да биде во
нашите навики, знаење, постапки. Според ЕУ, проектот
(проектот е промена) треба да каже јасно: што ќе се случи со
одредена категорија граѓани, дали тие ќе се вработат, дали ќе се
обучат за поголеми можности за вработување, дали ќе бидат
социјално вклучени во општествениот и економскиот живот во
општината? Ова е причината зошто малку проекти се
поднесуваат до европските фондови: се бега од одговорност да
се направат промени и од јавна оценка на тоа што е направено.
Наместо тоа, ние се фалиме.

Промената можат да ја направат само тие, кои веќе се промениле
Кои се тие луѓе, кои ќе ги остварат проектите (промените)? Кај нас на лојалноста (послушноста) се дава премногу важност
во однос на компетентноста. Не е добро и во случај ако имаме 90% компетентност, а да нема лојалност. Тоа е проблемот на
експертите од ЕУ, каде отсуствува лојалност, па нема поголем успех на реализираните проекти. Компетентноста не е во
образованието, туку во знаењето и одговорноста да се гарантираат постигнувањата на самиот проект.

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
Мултиетничко здружение за сите возрасти
СЕМАК
ЕЗ Сидеро Кастро
Еко Воденица
Граѓанска акција за интеграции
Замјоделски иницијативи

