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Отппрпт на НВО-ата прптив сирпмаштијата 

Пд  Финтан Фарел 
 

Пвпј брпј на списаниетп на ЕАПН тематизира какп НВП-ата пдгпвараат на предизвиците ппставени пд 

пплитишкипт кпнтекст, вп кпј дпминираат „мерките на щтедеое“,  кпи најмнпгу влијаат на лудетп „кпи живеат 

вп или се вп ризик пд сирпмащтија“ и ги ппткппуваат  стратегиите за бпрба прптив сирпмащтијата, за кпи 

ппстпи спгласнпст. Граданскипт дијалпг, кпј би требалп да гп ппддржува спрпведуваоетп на пвие стратегии, сп 

активна вклушенпст на лудетп кпи имаат искуствп сп сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст, какп и на НВП-

ата щтп нив ги претставуваат, е истп така загрпзен. Пва списание ппсебнп гп тематизира нашинпт на кпј НВП-ата 

се присппспбуваат за да ја испплнат свпјата улпга на застапници вп ппстпешкипт кпнтекст. 

 

Спрабптниците истакнуваат дека, вп зависнпст пд нивнипт наципнален кпнтекст, нивната истприја и квалитетпт 

на дијалпгпт впсппставен сп службената власт, НВП-ата се развивале на разлишни нашини. Вп сегащнипт 

пплитишки амбиент, спрабптниците ја преппзнаваат пптребата да ги прејдат границите на нивната 

традиципнална спцијална усмеренпст и да се ангажираат какп НВП-и сп ппщирпкп влијание на пращаоата за 

демпкратијата и екпнпмските и пплитишките припритети, вклушувајќи ја и пптребата за градеое свест вп 

јавнпста и расправа за пвие пращаоа. Гплем брпј на статии истп така ја истакнуваат пптребата за ппјакп и 

ппщирпкп спјузнищтвп сп цел да се слущне нивнипт глас и да пружат пример за тпа какп настануваат пвие 

спјузнищтва. 

 



 

                                                                                                                                                      

Членпвите на ЕАПН сакаат смисленп структуриран дијалпг и веруваат дека сп стварна пплитишка ппсветенпст 

тпј мпже да дпведе дп креативни пдгпвпри и напредпк вп бпрбата прптив сирпмащтијата. Вп недпстатпк на 

дијалпг кпј би резултирал сп вистинскп ппдпбруваое на живптите на лудетп, какп щтп е истакнатп вп статијата 

пд Унгарија, НВП-ата би мпжеле да ги искпристат свпите ресурси за прпнапдаое и ппддржуваое на 

мптивирани луде „наместп да прпбуваат да ги мптивираат пние на кпи им е сееднп“. 

 

Пна щтп прпизлегува пд спрабптниците на пва списание е тпа дека сме вп вистинска криза сп нащите 

демпкратии. Какп и да е, истп така прпизлегува и птппрпт на НВП-ата вп бпрбата прптив сирпмащтијата, 

сппшени сп гплемите предизвици и нивната пдлушнпст да се прилагпдат, за да прпдплжат да имаат улпга вп 

пбликуваоетп на иднината и да пбезбедат ппдпбар живпт за сите. 
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Борбата против сиромаштијата денес 

НВО-ата вп бпрба прптив сирпмаштијата гп редефинираат застапуваоетп, 

градат спјузи и ппвикуваат на смислен градански дијалпг  
Таоа Басараб, ЕАПН Директпр за развпј  

Еврппската Унија сп тек на време ја згплеми залпжбата да ангажира прганизации на граданскптп ппштествп 

вп пбликуваое на ппзитивна Еврппа за сите. Медутпа, вп ппследниве гпдини, механизмите на граданскипт 

дијалпг се пслабени и на нивп на ЕУ, какп и на нивп на државите. Гплем брпј статии вп пвпј брпј на 

списаниевп сведпчат за пваа ппјава, какп и за пбидите на НВО-ата за бпрба прптив сирпмаштија вп 

препбликуваоетп на нивната рабпта, за да пбезбедат дека и ппнатаму ќе ја имаат улпгата на ефикасни 

застапници. Ни се пвпзмпжува да ја видиме згплемената слика, штп прпизлегува пд ппединечните 

настпјуваоа на мнпгу различни НВО-а, кпи рабптат вп различни наципнални рамки, какп и на нивп на 

Еврппа. 

 

Отвпрената метпда на кппрдинација за спцијалната заштита и спцијалната вклученпст (Спцијална ОМК) 

сппред Лисабпнската Стратегија (2000-2010) ппдгптви мпдел на управуваое на ппвеќе нивпа, штп пвпзмпжи 

динамична пплитичка ангажиранпст на најразлични чинители, вклучувајќи и НВО-а и луде штп живеат вп 

сирпмаштија. Пва резултираще сп ппщтпприфатенп сфаќаое и слагаое за пришините, ппследиците и 

рещенијата за сирпмащтијата. Пд тпа се разви и кпнсензус за клушни припритетни пращаоа, вп рамки на 

ппвеќедимензипнални интегрирани стратегии вп бпрба прптив сирпмащтијата, какп щтп се Активната 

вклушенпст, сирпмащтијата кај децата и детската благпспстпјба, бездпмнищтвптп, вклушуваое на Рпмите и на 

мигрантите. Иакп резултатите беа пгранишени, гплем брпј на вклушени НВП-а видпа ппврат на свпјата 

инвестиција вп пвпј пблик на градански дијалпг. 

 

Стратегијата Еврппа 2020 прпмпвира „паметен, пдржлив и вклушувашки раст“ и ја има ппставенп целта за 

намалуваое на сирпмащтијата какп една пд клушните цели. Пваа стратегија е имплементирана на темелите на 

партнерскипт принцип, заеднишките упатства и седумте предвпднишки иницијативи на ЕУ, дпнесени преку 

Структурните фпндпви, какп и преку наципналните финансираоа. И дпдека пва претставува шекпр напред вп 

смисла на интегрираое на спцијалните залпжби вп сеппфатната стратегија на ЕУ, вп првипт круг на изградба на 

Прпграмите за наципнална рефпрма самп две наципнални ЕАПН мрежи изјавија дека биле ангажирани на 

некпј смислен нашин.
1
 Предвпднишката иницијатива „Еврппска платфпрма прптив сирпмащтијата и спцијалната 

исклушенпст“ (ЕПССИ) ппнуди пгранишен ангажман на нивп на ЕУ и никакви мпжнпсти на наципналнп нивп. 

ЕАПН заеднп сп пстанатите ќе прпдплжи да инсистира на тпа Еврппските институции да ја ппшитуваат нивната 

ппсветенпст, какп ангажман на активни шинители. Дпсега, Стратегијата Еврппа 2020 ппкажа недпстатпк вп 

ппдрашјетп на граданскипт дијалпг. 

 

Вп стварнпста, Стратегијата Еврппа 2020 е прегазена пд страна на „мерките за штедеое“ на нивп на земјите 

членки, впдени пд пдлуките на нивп на ЕУ, штп прпбуваат да пдгпвпрат на кризата. Пвие мерки на щтедеое 

впдат сé ппвеќе луде вп сирпмащтија и ги впдат пние кпи се веќе вп сирпмащтија вп ущте ппдлабпка 

сирпмащтија. Преземаоетп на пвие мерки, без ппстпеое на билп какпв наппр да се намали растпт на 

нееднаквпста, ги згплемува пптещкптиите за НВП-ата при ангажираое вп граданскипт дијалпг, а да при тпа не 

                                                           
1 EAPN (2011) Delivering Inclusive Growth – EAPN assessment of the 2011 NRPs. 

 



 

                                                                                                                                                      

станат птудени пд свпетп шленствп, дпкплку пвпј ангажман резултира вп стварна смена на припритетите. Ущте 

ппдиректнп, пвие мерки на щтедеое влијаат на НВП-ата сп смалуваое на нивните средства, ппсебнп за 

прппагираое и за градеое НВП-а вп заедниците, истерувајќи ги лудетп пд рабптните места и присилувајќи ги 

другите да ги затвпрат свпите мали претпријатија.  

 

Какп ппщт тренд, дури и пред кризата, финансиската ппддрщка за мпбилизираое, пбука и јакнеое на лудетп 

кпи живеат вп сирпмащтија и спцијална исклушенпст, за да се ангажираат вп пплитиките щтп влијаат на нивните 

живпти, беще вп пад вп мнпгу земји, а вп некпи никпгащ и не била дпстапна. Финансираоетп е услпв за 

исппрака на директни услуги и мпже да биде тещкп да се кпмбинираат услугата и улпгата на застапник. 

 

 

Патпт дп ппдемпкратска и Еврппа без сирпмаштија 

Пна щтп прпизлегува пд размислуваоата вп пвпј брпј на Списаниетп за улпгата щтп ја играат НВП-ата за бпрба 

прптив сирпмащтијата е пптребата 1) да се преиспитаат сегащните владеешки екпнпмски пплитики, 2) да се 

спздадат ппјаки здруженија и 3) да се инсистира на смислен градански дијалпг. 

 

Преиспитуваое на сегашните владеечки екпнпмски пплитики 

ЕАПН знае дека прптив сирпмаштијата не мпже да се бпри самп сп спцијални пплитики. Ова гп дпведе ЕАПН 

дп тпа да ппвика на пплитики и акции штп се справуваат сп нееднаквпста и да имаат јасен фпкус за тпа штп 

се случува сп бпгатствптп вп нашите ппштества. Кризата ја згплеми пптребата на НВП-ата да излезат пд свпјата 

удпбна зпна и да ги преиспитаат владеешките екпнпмски пплитики щтп ствараат сé ппвеќе сирпмащтија и 

нееднаквпст. Кпнференцијата на ЕАПН
2
 вп септември минатата гпдина е илустрација на пвпј пристап.  Клушните 

ппраки пд Кпнференцијата вклушуваа: ппвик за ппправеднп пданпшуваое и данпшна правда, пптреба за 

ефективна финансиска регулација, пптреба за Еврп-пбврзници и пптреба да се гледа ппдалеку пд БДП-тп за да 

се дпбијат ефективни мерки сп стварен напредпк. 

 

Медутпа, бпрбата прптив сирпмащтијата истп така бара дпбри спцијални пплитики. ЕАПН не гп следи трендпт 

щтп се разви вп ппследнава деценија, а ја псликува спцијалната защтита какп тпвар и не какп инвестиција. Ние 

гп сметаме пвпј тренд за дел пд систематишнипт напад врз спцијалната држава. Дел пд пвпј напад сака да ја 

сведе сирпмащтијата на индивидуална пдгпвпрнпст и вина.  Лудетп кпи живеат вп сирпмащтија или се вп ризик 

пд неа сé ппвеќе се стигматизираат и пдгпвпрнпста шестп се бара вп ппединецпт, а не вп структуралните 

прпблеми. ЕАПН ппвикува на спрабптка на нивп на ЕУ за да се изградат и защтитат спцијални стандарди. 

Прифаќаоетп на упатствата за „щемите на примерени примаоа“ би билп знашаен шекпр вп тпј смер. 

 

 Спздаваое ппјаки здруженија 

 Вп ппширпкипт кпнтекст на штедеое и негпвптп крајнп влијание врз сирпмаштијата и демпкратијата, лудетп 

се мпбилизираат и преземаат акции за ппгплема еднаквпст и демпкратија вп ппштествата. НВП-ата щтп се 

бпрат прптив сирпмащтијата се активни вп ппстпешкипв реалитет, редефинирајќи ја свпјата улпга на застапник 

и гплем брпј на статии вп пва списание збпруваат за ппвтпрнп радаое на граданскптп ппщтествп сп ппщирпка и 

ппразнпвидна база, барајќи глас и ппвтпрнп активираое на граданскипт дијалпг. ЕАПН активнп ушествува вп 

некплку здруженија сп разлишни прпфили на активисти, кпи се бпрат прптив затвпрени врати и нудат 

ппспцијални и пдржливи нашини за излез пд кризата. Тпа е нашинпт, мпбилизираое на активисти сп директп 

                                                           
2 EAPN (2012) Re-engaging Hope and Expectations: Getting out the Crisis Together – Alternative approaches for an in- clusive recovery. 

 



 

                                                                                                                                                      

искуствп на сирпмащтија и вклушуваое гплем брпј на луде кпи живеат вп сирпмащтија и спцијална 

исклушенпст.
3
    

 

Статијата истп така ја пцртува нпвата иницијатива вп ппвеќе земји, каде щтп нпвите видпви здруженија и 

кампаои заппшнуваат да ги бранат спцијалните права. Нпвите фпрми на мпбилизација на лудетп вп цел свет 

збпрува за пгрпмната креативнпст и мпќ, щтп лежи вп лудетп, кпга тие ќе се прганизираат вп пдбрана на 

јавнптп дпбрп.  

 

Инсистираое на смислен градански дијалпг 

Организациите штп се бпрат прптив сирпмаштијата се птвпрени и спремни да учествуваат вп смисленипт 

градански дијалпг, кпј ќе резултира сп вистинскп ппдпбруваое на чпвечките живпти и ги зајакнува лудетп 

кпи живеат вп сирпмаштија. Медутпа, вп сегащнава ситуација, нпсителите на пдлуки се кријат зад 

бирпкратските аргументи дека дијалпгпт ги усппрува тплку пптребните рефпрми. ЕАПН тврди дека за да се 

пстварат рефпрмите мпра сите ушесници да бидат ангажирани и ЕАПН верува дека нужнипт дијалпг мпже да се 

усмери кпн структуриранипт ангажман вп Наципналните прпграми за рефпрма и Наципналните спцијални 

извещтаи, градејќи на искуствата на Спцијалната ПМК. Без такпв дијалпг, институцијалната ппределба за 

важнпста на граданскипт дијалпг звуши празнп и самп придпнесува на растешкптп шувствп на губитпк на 

демпкратската кпнтрпла. 

Прилагпдувајќи се на реалнпста и ппкрај тещкптиите, НВП-ата щтп се бпрат прптив сирпмащтија ќе ја прифатат 

свпјата мисија и ќе прпдплжат да мпбилизираат активисти, залагајќи се за пплитики и акции щтп ќе гп 

ппддржат напредпкпт кпн пппрпгресивнп ппщтествп, граденп на нпв мпдел на спцијален и пдржлив развпј. 

 

Германија: граѓанското општество мора да се 

обедини за да влијае врз политиките 

Пд Карпла Шмит, ЕАПН Германија 

 

Иакп владите и невладините прганизации (НВП) навистина медусебнп разгпвараат, НВП-ата шестп си пдат 

разпшарани или фрустрирани. НВП, синдикатите и другите градански шинители сега треба да се пбединат вп 

заеднишки фрпнт, акп сакаат нивните гласпви да бидат слущнати. 

 

Германската мрежа прптив сирпмащтија е спставена пд групи на хуманитарни прганизации, групи на 

сампппмпщ и лишна ппддрщка и Германската кпнфедерација на синдикати, рабптејќи вп интерес на целата 

земја прптив сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст. Пткакп е пснпвана вп 1991 гпдина, нејзината агенда е 

да ги вклуши лудетп щтп живеат вп сирпмащтија и спцијална исклушенпст да ушествуваат вп пплитишките 

прпцеси щтп се пднесуваат на нив. Затпа пд близина прати дали целите на Стратегијата Еврппа 2020 се 

правилнп пренесени вп наципналните пплитики. 

                                                           
3 EAPN (2012) Breaking Barriers – Driving Change, примери на градење учество на луѓе кои живеат во сиромаштија. 

 



 

                                                                                                                                                      

 

Вп Германија дплгппшекуваната имплементација на партнерскипт пристап, пнака какп щтп е дефиниран пд 

Кпмисијата, сé ущте е далеку пд пна щтп НВП-ата гп ппсакуваат вп мнпгу аспекти. Граданскптп ппщтествп вп 

груби црти мпже да ушествува самп пткакп пплитишките прегпвпри се заврщени и целите се пдредени, какп щтп 

се слуши непдамна вп 2011, кпга се правеще нацртпт на Наципналната агенда за рефпрми.   

 

Дијалпг штп не впди никаде... 

Вп ппвеќетп слушаи, НВП-ата ушествуваат преку спветпдавни пдбпри. 

Кпга минатата гпдина се правеще нацртпт на службенипт 

шетиригпдищен Наципнален извещтај за сирпмащтија и бпгатствп
4
, 

спветпдавнипт пдбпр пд НВП претставници и наушници беще ппвикан 

да гп прпдискутира пристаппт и спбираоетп ппдатпци. Се земаа 

усмени кпментари вп еден двпшаспвен спстанпк, а беа дпзвплени и 

писмени прилпзи. Нп, истп така се даде на знаеое дека сите 

примедби и измени треба да се пратат вп рпк пд две недели и дека 

кпнцептпт вп пснпва ќе биде тпј пд предлпжената верзија. Така да е 

спсема разумнп тпа ушествп на НВП-ата да се смета какп щкплска 

задаша сп запкружуваое пдгпвпри, кпја не гп изнесе на виделина 

спдржината на извещтајпт.     

 

Слишна прпцедура имаще и при ревизијата на Наципналната прпграма за рефпрми (НПР) вп Нпември 2011 

гпдина. Федералнптп министерствп за труд и спцијални пращаоа истакна дека НПР е дпкумент на владата, щтп 

ги прикажува најдпбрите практики на вклушуваое на пазарпт на трудпт и дека ќе има самп пгранишенп 

писменп ушествп на НВП-ата. А критиката на НВП, усмерена кпн пдбраните индикатпри на сирпмащтијата и 

неамбиципзните цели, не привлеше никаквп внимание вп владините кругпви.  

 

...или сé уште нема рамнптежа  

Таквата пракса впди дп длабпкп незадпвплствп и ппсебнп гплема фрустрација сп пплитиките, и кај лудетп 

ппгпдени пд сирпмащтијата и кај претставниците на НВП-ата. 

 

Сепак, германскптп пратеое на пплитиките не е рабпта щтп мпже да се генерализира, бидејќи пп регии дпста 

се разликува. Уставпт на Спјузна Република Германија дпзвплува 16 германски регипни да ушествуваат вп 

закпнпдавнипт прпцес на Републиката и вп Еврппските рабпти, щтп им дава на ппединешните влади
5
 степен на 

влијание вп пплитишките прегпвпри и прави пд нив неизбежен партнер вп граданскптп ппщтествп.  

 

Така да ппстпи структуриран дијалпг ппмеду НВП-ата и владите на ппединешните 16 германски земји, нп и 

ппкрај таа кпнструктивнпст сé ущте недпстасува рамнптежа. Тпа е, сепак, прпцес щтп не мпже исправнп да 

функципнира без партнерствп, и ппсебнп без рамнпправен статус (ппмеду лудетп кпи живеат вп сирпмащтија и 

шинителите на граданскптп ппщтествп пд една страна, и пплитишката гарнитура пд друга), щтп лежи вп 

сущтината на тпј прпцес. ЕАПН Германија е затпа ппсветена принциппт на партнерствп да гп направи услпв за 

дијалпг. Нп, какп и ппвеќетп шинители на граданскптп ппщтествп, ЕАПН Германија верува вп пптребата да врщи 

притиспк на владите на наципналнп и на нивп на Еврппа и да ги ппддржува наципналните пплитики. 
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Градеое на свест вп јавнпста, ппчнувајќи пд медиумите 

За да гп ппстигне тпа, мрежата влпжува гплем наппр вп пднпсите сп јавнпста и кампаоите за ппдигаое на 

свеста, за да гп усмери вниманиетп на јавнпста на пшајната ситуација вп кпја се напдаат сирпмащните луде вп 

Германија и вп спгласнпст сп тпа, пбјективнп и исправнп инфпрмиранп известуваое на медиумите. 

 

Пва беще специфишна цел на пперацијата „Сакам да излезам пд сирпмащтијата“, впдена вп 2010 какп дел пд 

тематската недела на Еврппската гпдина за бпрба прптив сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст.
6
 

 

Ппстпи фпрмалнп ушествп на НВП-ата вп пплитишките прпцеси, нп таа пбишна фпрмалнпст е тпкму местптп каде 

щтп лежи прпблемпт. НВП-ата мпра да тежнеат пптеснп да спрабптуваат сп синдикатите, наушниците и другите 

шинители на граданскптп ппщтествп вп нивнптп лпбираое, за да сп здружени сили гп усмерат вниманиетп на 

пснпвните алтернативи и превентивните мерки, и за да ја ппдигнат свеста на јавнпста. Спздаваоетп 

спјузнищтва е нашинпт на кпј пганизациите щтп се бпрат прптив сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст 

мпжат да направат нивните гласпви да бидат слущнати. 

 

 

Исланд: организации во борба против 

сиромаштијата – гласови во 

подем 
Пд Тпрбера Фјелнисдптир, ЕАПН Исланд 

 

ЕАПН Исланд е рпдена среде кризата, среде превираоата и 

рефлексиите за тпа, вп каквп пщтествп лудетп сакаат да живеат. Улпгата 

и признаваоетп на НВП-ата щтп се бпрат прптив сирпмащтијата 

знашајнп ппрасна вп пшите на ппщтптп јавнп мнение, нп истп и вп пшите 

на медиумите и јавните служби. Дијалпгпт сп ппследниве се разви, 

иакп предизвиците сé ущте пстанаа. Разлишни видпви на прганизации, 

вклушувајќи ги и пние щтп нудат услуги и изврщуваат застапнишка 

рабпта, сп разлишни улпги и карактери, ги делат свпите ппгледи за 

прппагираоетп на Исланд. 

 

Кризата, кпја се ппјави вп 2008, навистина гп пптресе исландскптп 

ппщтествп, терајќи ги лудетп ппвтпрнп да прпмислат за тпа, на какви 

вреднпсти сакаат да се придржуваат, каква земја сакаат да им пстават 

на идните генерации и какви прпмени мпжат да ппстигнат, за да 

идните екпнпмски падпви не ги ппгадаат лудетп тплку тещкп.  

 

Лудетп маспвнп се спбираа на јавни места и прптестираа, дплгп време и вп гплем брпј пред Алтинги 

(Наципналнипт Парламент) и пред Нарпдната Банка, прптив неправедните мерки на щтедеое, наметнати на 

лудетп впглавнп пд надвпрещните кредитпри. Ревплуцијата на малипт шпвек дпведе дп прпмена на владата, 

фпрмираое специјална истражна кпмисија и наципнални мпбилизациски и спветувашки прпцеси за прпмена на 
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исландскипт Устав. Вп пвпј перипд, улпгата на НВП знашајнп ппрасна. Луде пд сите ппщтествени слпеви ја 

изразија свпјата вплја да живеат и да делат сплидарнп, и гп направија тпа не самп сп излегуваое на улица, туку 

и сп мпбилизираое пкплу НВП-ата. 

 

ЕАПН Исланд беще спздаден за време на пвпј перипд. ЕАПН на Исланд се спстпи пд 9 НВП-и, прганизации за 

нудеое услуги, какп щтп се Исландската цркпвна ппмпщ (ИЦП), какп и застапнишките прганизации, какп щтп е 

Прганизацијата на инвалидите на Исланд (ПИИ). 

 

 

Исландска цркпвна ппмпш: перспектива на прганизацијата штп нуди услуги 

Исландската цркпвна ппмпщ (ИЦП) ппттикнува и кппрдинира хуманитарна рабпта и нуди ппддрщка сп 

спцијалните услуги, и дпма и вп странствп. ИЦП сп свпјата рабпта има изграденп база на ппдатпци, и сп неа таа 

мпже да даде верпдпстпјни инфпрмации пд прва рака за групите и ппединците кпи бараат и дпбиваат 

ппддрщка, да упати на јавни служби и да ги мери прпмените вп текпт на времетп. Пвие ппдатпци се ппкажаа 

какп кприсна алатка за стекнуваое јавни средства, за ппддрщка на аргументите и бараоа сп вистински 

ппдатпци.  

 

ИЦП  има редпвни спстанпци и активен дијалпг сп Пдделпт за спцијала при Спветпт на ппщтината Рејкјавик. 

Ставпт на владата кпн ИЦП се прпмени ппсле кризата; веќе не се гледа на неа какп на исклушивп услужна 

прганизација, туку какп на важен шинител при ппмагаоетп на ппединците, кпи системпт не успеал да ги 

ппддржи. Тпа щтп ИЦП стана дел пд ЕАПН ѝ ппмпгна да развие зајакнат и правнп заснпван пристап вп свпјата 

рабпта. 

 

Организацијата на инвалиди на Исланд: перспективата на сампзастапничката прганизација 

Прганизацијата на инвалиди на Исланд (ПИИ) е ппсветена на шуваое на интересите на инвалидните лица, сп 

усмеренпст кпн правдата и пвпзмпжувајќи кпнсултации и ппддрщка за 33 здруженија-шленки. Мнпгумина пд 

инвалидите на Исланд, кпи немаат други примаоа псвен инвалидската пензија, се бпрат сп сирпмащтија, 

ппсебнп фамилиите сп деца, сампхраните рпдители и самците. 

 

Пд кризата наваму, ПИИ, шие мптп е „Нищтп за нас без нас“, беще ппвикан да гп кпментира згплеменипт брпј 

на закпнски предлпзи ппврзани сп интересите на инвалидите. Иакп кпментарите на ПИИ се земаат серипзнп, 

прганизацијата шувствува дека владата ппнекпгащ намернп праќа такви предлпзи, щтп ПИИ тещкп мпже да ги 

прифати, така да шестп се заврщува сп кпмпрпмисни рещенија наместп сп адекватни рещенија. Има напредпк 

вп ппглед на дијалпгпт: претставниците на ПИИ ппнекпгащ се ппканети вп Министерствптп за спцијала, за да ги 

прпдискутираат нивните кпментари. 

 

Сепак, ПИИ смета дека лудетп шии интереси ги застапува ја изгубиле вербата вп владата, бидејќи ветуваоата се 

прекрщени, а некпи пд владините предлпзи, наспшени кпн ппдпбруваое на ситуацијата на инвалидите, сé ущте 

не се пстварени. Пва тераое на кпмпрпмис истп така ја принудува ПИИ да ги стави свпите ресурси вп служба на 

ппинакви иницијативи, а не на пние за прпактивнпст. 

 

Какп дел пд кампаоата за ппдигаое на свеста за ситуацијата на инвалидите, нивните закпнски права и 

намалуваое на предрасудите и стигматизираоетп, ПИИ редпвнп издава реклами на цела страница вп 

нпвините. Сп иста цел, ПИИ патува низ целата земја, држи спстанпци и ги заппзнава лудетп сп Кпнвенцијата за 

правата на инвалидните лица на ПН. ПИИ истп така врщи наппри да ја ппправи свпјата веб-страна, какп 

средствп за ппдпбра кпмуникација сп лицата кпи ги претставува. Штп се пднесува дп спрабптката, ПИИ сега 



 

                                                                                                                                                      

ппдпбрп спрабптува сп институции какп щтп се Канцеларијата за шпвекпви права и сп други НВП-а – шленки на 

ЕАПН Исланд и пптврдува дека спрабптката ѝ дава сила на бпрбата за ппдпбар живпт. ПИИ е убеден дека мпже 

да ја згплеми свпјата прппагирашка мпќ. Наскпрп ќе ппшне да издава електрпнскп списание, щтп ќе биде 

усмеренп кпн пние специфишни групи, какви щтп се шленпвите на Парламентпт. 

 

Научени лекции, важат за двете прганизации 

Ущте пд кризата, и ИЦП и ПИИ сé ппвеќе се ппвикани да ушествуваат вп кпмитетите на јавнипт сектпр. И двете 

прганизации се веќе шленки на службата Welfare Watch на Министерствптп за спцијала, пснпванп пд прганите 

на власта вп Март 2009 гпдина, за да се пратат ефектите на екпнпмската криза на дпмаќинствата, да се 

направат независни анализи и да се предлпжат мерки за ппддрщка на најппгпдените пд кризата. Welfare 

Watch се спстпи пд претставници на НВП-а, на пазарпт на трудпт, министерствата, владините агенции и 

заедниците. 

 

И двете прганизации сп гпдини рабптеа на истакнуваое на инфпрмациите за сирпмащтијата на Исланд вп 

медиумите. Пд кризата наваму, медиумите ппкажаа згплемен интерес за мислеоата на ИЦП за најразлишни 

пращаоа врзани сп сирпмащтијата и за ппследиците пд живееоетп вп сирпмащтија. ПИИ истп така гп 

ппшувствува пва, нп тещкп е да се натераат лудетп да излезат и птвпренп да разгпвараат сп медиумите, бидејќи 

се срамат пд спстпјбата вп кпја живеат. 

 

Пд кризата наваму, вреднпста на НВП-ата щтп се бпрат прптив сирпмащтијата е преппзнаена на Исланд и пва 

гп зајакна дијалпгпт сп јавните служби, медиумите и преку нив, сп ппщтествптп вп целина. ЕАПН Исланд е 

свесен дека пвпј дијалпг не е перфектен и дека е пптребен непрекинат труд за да се пвпзмпжи ппдпбар живпт 

за сите. 

 

Пропагандната работа во Србија: скрпмнп влијание, 

недпстатпк на традиција и средства, нп сп стремеж 
Пд Марија Бабпвиќ, ЕАПН Србија 

 

Граданските прганизации штп се бпрат прптив сирпмаштијата вп Србија наглп се намнпжија вп ппследниве 

20 гпдини. Ваквите прганизации, какп автпнпмни интересни групи, не 

ппстпеле за време на кпмунизмпт. Вп тешкипт перипд на 90-тите, 

пбележани сп ппст-спцијалистичките трансфпрмации пд автпритарните 

режими, впјни, екпнпмски санкции и изплација пд медунарпдната 

заедница, прганизациите на граданскптп ппштествп се ппјавија какп 

здруженија на градани, прпмпвирајќи ги демпкратските институции, 

чпвекпвите права и изградбата на мир. Вп 2000 гпдина пвие 

прганизации придпнеспа кпн падпт на режимпт на Милпшевиќ и кпн 

ппчетпкпт на нпвп време, на интезивни рефпрми и трансфпрмации, вп 

кпнтекст на маспвна и тешка сирпмаштија и спцијална исклученпст. 

Екпнпмскипт раст и бпрбата прптив сирпмаштијата беа вп јадрптп на 

првите рефпрми штп Србија ги презема.  

 

Истп така, вп 2000 гпдина знашајнп се разви и прппагандната рабпта на 

прганизациите на граданскптп ппщтествп (ПГП), щтп се бпрат прптив 

сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст. На ппшетпкпт на деценијата се спздаде структуриран дијалпг ппмеду 

власта и ПГП-ата, за да се развие и прифати првата Стратегија за намалуваое на сирпмащтијата (СМС). Пвпј 

 



 

                                                                                                                                                      

прпцес се пдвиваще вп рамките на метпдплпгијата и пплитиките прптив сирпмащтија пд Светската Банка, низ 

ппщирпк спветнишки прпцес и сп знашајна улпга на ПГП-ата вп спветпдавнипт пдбпр. За време на развпјпт и 

имплементацијата на СМС, ПГП-ата развија знашајни застапнишки вещтини за пдбрана на најранливите групи, а 

пва ушествп беще пвпзмпженп пд самата влада, кпја фпрмалнп ппстави Централни тпшки на граданскптп 

ппщтествп.
7
 

 

Вп 2008 гпдина, пплитиките за намалуваое на сирпмаштијата значајнп се прпменија, какп резултат на 

прпмени и вп спцијалнипт и вп институципналнипт кпнтекст. Влијаниетп на глпбалната екпнпмска криза ги 

врати ппвтпрнп старите спцијални пращаоа и дпнесе нпви. Вп истп време, какп щтп Србија направи шекпри за 

придружуваое кпн ЕУ, рамките на пплитиките за намалуваое на сирпмащтијата се префрлија пд 

метпдплпгијата на Светската Банка и СМС вп пквирпт на спцијалната вклушенпст на ЕУ. 

 

Дп пваа тпшка граданскптп ппщтествп, щтп се занимавалп сп прпблемите на сирпмащтијата и спцијалната 

исклушенпст, ги застапувалп самп интересите на некплку маргинализирани групи: избеглици и внатрещнп 

раселени лица, Рпми, стари лица, инвалиди, млади и деца сп прпблеми итн. 

 

Иакп залагаоетп на ОГО-ата за нпви закпни или за амандмани на закпните имаше значајнп влијание
8
, 

клучнптп влијание сепак беше вп рацете на интернаципналните агенции, владата и експертите. Следеоетп 

на бучетпт е втпрптп ппдрашје на прппагираое за ПГП-ата щтп се бпрат прптив сирпмащтијата. Пва е, сепак, 

нпва тпшка за ПГП-ата, бидејќи самп малкумина имаат капацитет за лпбираое, какп на наципналнп, така и на 

лпкалнп нивп. Ппвеќетп прппагандни активнпсти се ппвремени, впдени сппред прпекти, наспшени кпн 

лпкалната или централната власт, пплитишарите и/или ппщтествптп вп целина, зависнп пд пращаоетп, мерките 

и/или специфишните целни групи щтп се застапуваат. Севкупнптп влијание на граданскптп ппщтествп е 

прилишнп скрпмнп, пбележанп сп делумни и нередпвни акции. 

 

Пптребнп е да се пстварат некплку услпви за да се ствпри структуриран дијалпг ппмеду владата и граданскптп 

ппштествп пп прашаоата на сирпмаштијата и спцијалната исклученпст: ппдпбрп кппрдинирана влада, 

ппдпбра прганизација на граданскптп ппщтествп и впсппставуваое на канали за дијалпг на ппсистематишен 

нашин (редпвни и на тема на клушните пплитики и мерки прптив сирпмащтијата). 

 

Тие три предуслпви се вп мпментпв самп делумнп развиени. Српската влада е спставена пд хетерпгени 

пплитишки интереси, вп кпнтекст традиципналнп пзнашен какп виспкп нестабилен и јака пппзиција сп 

наципналистишки и пппулистишки ставпви. Спрабптката меду министерствата е на нискп нивп и гп ппткппува 

ускладуваоетп на пние пплитики, шија материја се ппјавува вп ппвеќе разлишни министерства, а таквп е и 

пращаоетп на бпрбата прптив сирпмащтијата. Најблагптвпрна пкплнпст е ппстпеоетп на тимпт за спцијална 

вклушенпст и намалуваое на сирпмащтијата, при канцеларијата на премиерпт, кпј тим ппстпјанп спрабптува сп 

ПГП-ата. 

                                                           
7 Имплементацијата на стратегијата за намалуваое на сирпмащтијата (СНС) беще ппддржана сп спздаваое на Централните тпшки вп 

2004 гпдина пд страна на Заменикпт премиер. Ущте пд ппшетпкпт, пваа единица беще птвпрена за спрабптка сп Граданскптп 

ппщтествп и, вп 2008, беа спздадени Централните тпшки на граданскптп ппщтествп (ЦТГП) за имплементација на СНС Граданскптп ппщтествп. Вп 2008, 

пваа спрабптка дпбила нпв пблик, кпга 7 прганизации пд разлишни прпфили станаа централни тпшки на кпмуникација ппмеду граданскптп ппщтествп и владата, сп цел 

да ги интегрираат и пратат СНС мерките вп регуларнипт систем на планираое,  креираое бучет и имплементација пд страна на Владата. Секпја пд пвие прганизации 

претставуваще ппщирпка мрежа на прганизации пд истипт прпфил (прганизации на жени, здруженија на инвалиди, стари луде, Рпми итн).  

 
8 Нпр. закпнпт за спцијална защтита, закпнпт за еднаквпст на пплпвите, закпнпт прптив дискриминација, закпнпт за здруженија итн. 

 



 

                                                                                                                                                      

 

Штп се пднесува дп слабпстите на ПГП-ата, ппкрај недпстатпкпт на стратещки пристап, фрагменталната и 

рабптата пд прпект дп прпект, ппгплемипт брпј на ОГО-и немаат дпвплнп средства и капацитети, какп 

резултат на несигурнпста и нередпвнпста на финансираоетп. Здруженијата на луде щтп живеат вп 

сирпмащтија се ппсебнп слаби и им недпстасува капацитет за ефикаснп да ги пренесат мислеоата на 

сирпмащните луде. Фрагментираната и скрпмна прппагандна улпга  на ппвеќетп ПГП-а е истп така резултат пд 

недпстатпкпт на ппдплга традиција на автпнпмни ПГП-и и на нивната зависнпст пд прганите на власта и 

интернаципналните агенции (какп щтп се Светската Банка, Department for International Development /Пддел за 

интернаципнален развпј – ПИР, агенциите на ПН и други медувладини и невладини интернаципнални 

прганизации). 

 

Впсппставуваоетп на српската ЕАПН пред една гпдина служи какп платфпрма за ОГО-ата, щтп мпже да им 

ппмпгне да ги надминат (барем делумнп) пвие слабпсти. Мрежата пбезбеди мпжнпсти за ПГП-ата за 

прпнапдаое средства, за прпщируваое на фпкуспт на прппагираое и за ангажираое вп дијалпг сп владата на 

ппредпвен и ппсистематишен нашин. Сепак, недпстатпкпт на средства и на ресурси гп птежнува  наппрпт на 

шленпвите за надминуваое на нивните слабпсти. 

 

И на крај, ппстпи знашајна слабпст вп дијалпгпт ппмеду ПГП-ите и владите вп пднпс на кпнтекстпт на 

застапуваое. Улпгата на ПГП-ите щтп се бпрат прптив сирпмащтијата при дпнесуваоетп пдлуки сé ущте не е 

дпвплнп кппрдинирана, систематска и ефикасна. И ппкрај дпбрата спрабптка сп СИПРУ, не ппстпи структуриран 

дијалпг сп самата влада и Парламентпт за спцијалната пплитика. Прганизациите на граданскптп ппщтествп 

секпгащ ги пгранишувале свпите акции на сферата на спцијалната пплитика. Никпгащ не се зафатиле сп други 

пплиоа на пплитиките, какп щтп се врабптуваоетп и екпнпмските пплитики. Пва пстанува еднп пд главните 

пгранишуваоа за ефикаснп застапуваое на сирпмащните вп Србија. 

 

Тещкп е да се прпценат изгледите за идната рабпта вп прппагираоетп. Заппшнаа кандидатурите за избприте, 

заеднп сп веќе јаките пплитишки  бпрби. Влпщуваоетп на спцијалните услпви, пбележанп сп згплемуваое на 

неврабптенпста и стапките на сирпмащтија, тера на ппсилни акции на ПГП-ата. Пд друга страна, пак, ппаснпста 

пд искпристуваое на нивните акции вп претстпешките избпри пд страна на пппулистишки/наципналистишки 

партии верпјатнп ги спрешува пд ппсилнп прппагираое. Пплитишката сцена ппсле избприте ќе ппстави нпва 

сцена за акциите прптив сирпмащтијата, а таа е тещкп да се предвиди. 

 

 

 

Италија: граѓанското општество со здружени сили 

во одбрана на Социјалната 

држава 
Пд Никплета Тепдпси, ЕАПН Италија 

 

Кризата гп ппгпди секпј дпм вп Италија, а ппсебнп пдгпвпрпт на кризата, 

темелен на драстишни резпви на спцијалните бенефиции, фрли ущте 

мнпгу луде вп сирпмащтија. Истпвременп, дијалпгпт сп јавните служби 

на сите нивпа се сппре. Наспрпти пва, гплема група на прганизации на 

граданскптп ппщтествп, вклушувајќи ги спцијалните спрабптници,  



 

                                                                                                                                                      

здружија сили сп најгплемипт италијански синдикат (ЦГИЛ), за да мпжат да бараат ппвтпрнп птвараое на 

дијалпгпт сп јавните служби и да ги спасат пснпвите на инклузивнптп и кпхезивнптп ппщтествп. 

 

Вп Италија, какп и вп ппвеќетп земји членки, спцијалната држава е главната жртва на кризата, каде 

непрпфитните и застапнишките прганизации плаќаат мнпгу гплема цена вп ппглед на намалуваое на 

перспналпт и услугите. Највиспката цена, сепак, ја платија сирпмащните и исклушените, шиј брпј наглп се 

ппкаши. Иакп сé ущте немаме пфицијални ппдатпци, секпј мпже да ја види сирпмащтијата и исклушенпста какп 

щета пп улиците на нащите градпви или да ја дпживее директнп. НВП-ата щтп нудат услуги известуваат за 

знашаен раст на редиците за храна, пблека, итна ппддрщка. 

 

Кризата ги ппгпди сите, врабптените и неврабптените, инвалидите, семејствата... Спцијалните трпщпци се 

намалија знашајнп: пд 2010 гпдина, наципналните фпндпви за спцијални пплитики спаднаа пд 929,3 милипни 

евра на 273,9 милипни евра; семејните фпндпви пд 185,3 милипни евра се намалија на 51,5 милипни евра, а 

фпндпт за несампстални лица пд 400 милипни евра е укинат. 

 

Вп ппследниве гпдини, дијалпгпт меду институциите и застапничките мрежи, каква щтп е ЕАПН Италија и 

НВП-ата, щтп ги застапуваат Рпмите, бездпмниците, лудетп кпи живеат вп сирпмащтија итн., е прекинат. 

 

Ппради сиве пвие пришини, ширпка група на спцијални спрабптници, вплпнтери и здруженија на граданскптп 

ппштествп и мрежи ги здружија силите сп синдикатпт ЦГИЛ. На 1-2 Март вп Рим прганизиравме важна 

наципнална кпнференција за иднината на спцијалната држава вп Италија и за улпгата щтп ние треба да ја 

играме за да излеземе пд сегащната криза. 

 

Прганизацискипт кпмитет на пваа кпнференција стана птвпрена лабпратприја, щтп тера на здружена акција и 

кпнференцијата, щтп требаще да биде кпнешен резултат, стана ппшетпк на еден дплгптраен ангажман за нпви 

спјузнищтва, за кпи ЕАПН Италија се залага. 

 

Мнпгу нещта се слушија вп Италија вп ппследниве некплку месеци. Финансиската и екпнпмската криза дпведпа 

гплем брпј луде и семејства вп спстпјба на несигурнпст и вп ризик пд спцијална исклушенпст и дплгптрајна 

сирпмащтија, сп тпа ппткппувајќи ги пснпвите на кпи и нащата земја и Еврппа биле изградени: сплидарнпст, 

еднаквпст, права. 

 

Некпи набљудувачи тврдат дека еврппскипт спцијален мпдел е мртпв. Ние не се слпжуваме сп тпа! 

Еврппскипт спцијален мпдел е сé ущте вп израбптка, сé ущте базиран на наципналните мпдели. Мнпгу пати сме 

расправале за „Ја сакаме Еврппа“, мнпгу пати сме рекле дека би сакале да живееме вп Еврппа, каде нпр. 

платите и услпвите за рабпта се примерени вп сите земји шленки. Истп така би сакале, какп на градани, да ни се 

даде ппвеќе прпстпр за ушествп вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки. Сп пплитишка залпжба на нащите јавни 

институции и креатпри на пплитиката, пва не би требалп да биде тещкп дпстижнп. 

 

Пна щтп се слушува вп пвпј мпмент вп Еврппа и вп Италија ја ппкажува ранливпста на Еврппскипт систем, кпј е 

далеку пд умираое. Мнпгу впдешки наушници – пд Рифкин дп Бауман – гледаат дека „мпжната утппија“ влеше 

сили пд свпите разлишнпсти и, дпдаваме, пд пристаппт дп правата на државјанствп, на кпе сите Еврппјани 

имаат правп. 

 

 Ќе треба да ппминат гпдини пред да мпжеме да кажеме дека кризата е заврщена. Мнпгу лекарства ќе им 

бидат дадени на еврппските градани и нема сите да бидат пние вистинските за ппправуваое. Вп медувреме, 

милипни луде веќе живеат вп сирпмащтија, несигурни вп тпа щтп ќе им дпнесе иднината. 



 

                                                                                                                                                      

 

Мнпгуте еврппски Ппвелби, ревидирани дпгпвпри, наципнални правила и стратегии прптив сирпмаштвптп и 

спцијалната исклученпст не ги испплниле свпите ветуваоа. Услпвите на целните групи на пвие дпкументи и 

стратегии се влпщиле. Јазпт ппмеду пние щтп се вклушени и пние щтп се исклушени се прпдлабпшил. 

Нееднаквпста меду пние щтп имаат мпжнпст и пние щтп немаат, меду пние рпдени вп правптп или кривптп 

семејствп, вп правата или кривата земја, се згплемила наглп. И нащата Влада им вели на пвие луде да шекаат. 

 

Мпраме да гп прпмениме начинпт на кпј мислиме: спцијалните пплитики не се издатпци пд кпи нема ппврат 

на средства. Тие се инвестиција вп иднината на нащата земја, гарантирајќи квалитетни рабптни места, пристап 

дп квалитетни и пристапни спцијални и здравствени услуги, пристап дп пбразпваниетп и пбуките и дп сите 

универзални јавни услуги – најдпбрптп средствп прптив сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст. Накраткп, 

тие се пснпва за ппздравп и ппкпхезивнп ппщтествп. 

 

Еврппската Кпмисија сега ппвтпрнп ја ппвикува Италија да ги кпристи нејзините Структурни фпндпви на прав 

начин. Еврппските спцијални фпндпви треба да бидат пппристапни за НВП-ата и лпкалните власти и треба да 

финансираат акции, а не самп пбуки, какп щтп се тплку пптребните услуги на спцијална вклушенпст. 

Инвестициите вп спцијалната инфраструктура треба да бидат гарантирани сп исправнптп кпристеое на 

Еврппскипт фпнд за регипнален развпј (ЕФРР). Мпра да се прпнајдат дпдатни средства. Впведуваоетп на данпк 

на финансиска трансакција, щтп треба да се пптрпщи на спцијални пплитики нпр., би гарантиралп виспкп нивп 

на прихпди наспрпти малите суми щтп ќе треба да ги платат пние щтп рабптат сп гплеми суми на пари на 

интернаципналнипт финансиски пазар. 

 

Кпнференцијата беще прва мпжнпст за италијаските НВП-а и прганизациите на граданскптп ппщтествп 

птвпренп да збпруваат за тещките услпви вп кпи рабптат и мнпгуте маки сп кпи се сппшуваат сирпмащните. Таа 

истп така беще јак ппвик дп нащите институции на секпе нивп, кпнешнп да птвпри дијалпг, щтп тплку дплгп се 

пдлпжуваще, а кпј е пптребен акп ни е целта пбнпвен спцијален систем, щтп ги вклушува сите кпи живеат вп 

Италија. 

 

Кпнтакт: ЦИЛАП ЕАПН Италија – info@cilap.eu – www.cilap.eu  

 

 

ЕАПН Шведска: луѓето стануваат политичари 

Ппддршка на делегациите кприсници да се ангажираат вп прпцеспт на 

дпнесуваое пдлуки 
Пд Споа Валбпм, ЕАПН Шведска 

 

ЕАПН Шведска е веќе дплгп активна вп ппвикуваоетп на птвпрен дијалпг меду лудетп щтп живеат вп 

сирпмащтија и спцијална исклушенпст и јавните нпсители на пдлуки, прпбувајќи да ги ппврзе наципналните и 

пплитиките на ЕУ, щтп влијаат на сирпмащтијата, а да притпа нема никаква финансиска ппддрщка за пваа 

рабпта. 

 

mailto:info@cilap.eu
http://www.cilap.eu/


 

                                                                                                                                                      

Шведската влада ја пбуши свпјата администрација на разлишни нивпа да ги кпнсултираат делегациите 

кприсници
9
, нп нема влпженп средства за ппдгптпвки на лудетп щтп живеат вп сирпмащтија и спцијална 

исклушенпст, ниту за градеое вистински дијалпг ппмеду нив. 

 

Медутпа, вп 2010 гпдина ЕАПН Шведска заппшна прпект заеднп сп АБФ – Шведската Прганизација за либералнп 

пбразпвание, кпја ги псппспбува лудетп кпи живеат вп сирпмащтија и спцијална исклушенпст да се ангажираат 

вп нпсеоетп пдлуки. Прпектпт, кпристејќи метпди за пбразпвание на впзрасни, се фпкусира на 

идентифицираое на лудетп кпи живеат вп сирпмащтија и спцијална исклушенпст, за да ствпри и впди лпкални 

групи вп дијалпгпт за Птвпрената метпда на кппрдинација (ПМК) низ цела Шведска. Пвпј дијалпг се пдржа на 

10 Регипнални кпнференции за дијалпг, шии ппраки беа спбрани на Наципналната кпнференција за дијалпг на 4 

теми: Исклушенпст, Стамбена пплитика, Спцијални права и Минимални примаоа/Систем на спцијална 

пбезбеденпст.  Независнп пд ппзитивнптп влијание щтп спстанпците за дијалпг гп имаа на лудетп инвплвирани 

вп прпектпт, тие ја ппдпбрија и кпмуникацијата ппмеду двете владини нивпа, кпи се занимаваат сп 

дискутираните пплитики. 

 

Пваа рабпта сп пбишните луде ппмпгна да се спздадат и зајакнат базите на регипналните мрежи на ЕАПН 

Шведска, какп и ушествптп на делегациите кприсници вп разлишни прпцеси на дпгпвараое сп владата. 

 

Шведската влада се пбврза да се издигне дп пшекуваоата на спцијалната ПМК и да делува сппред неа сп 

ппддрщка на ангажираоетп на кприсниците. Искуствптп на ЕАПН Шведска вп рамките на Еврппската мрежа и 

нејзинптп ппзнаваое на спцијалната ПМК и на Еврппската агенда ппмпгна  вп нејзинипт пднпс сп владата и сп 

јакнеоетп на кприсниците. Владата заппшна сп пбука на ппщтинските и службениците на регипналната 

администрација, какп и на пплитишарите, за да бидат сппспбни да се сретнат и да ги вклушат кприсниците на 

ппдпбар нашин, а ЕАПН Шведска беще пдгпвпрна за прганизацијата и јакнеоетп на кприсниците вп 

ангажираое вп дијалпгпт сп разлишните нивпа на јавните служби. 

 

Лишната и шпвешка цел на пвпј прпцес на јакнеое е ппдпбра интеграција и ушествп вп ппщтествптп, щтп нпси 

ппдпбар увид вп прпблемите на другите и ппјака вклушенпст вп прганизациите на кприсници, ппмагајќи лудетп 

да се развијат, пд занимаваое самп сп свпите лишни прпблеми дп ангажман вп развпјпт на ппщтествптп и вп 

претставуваоетп други лица. 

 

Лудетп пд пснпвнптп членствп на АБФ и ЕАПН Шведска беа тренирани за спцијалната пплитика, на 

стекнуваое вештини какп штп се впдеоетп групи и спстанпци и јавнп збпруваое, какп и за 

разбираое на циклуспт на дпнесуваое пдлуки, какп и да бидат впдачи вп менуваоетп на 

пплитиките вп нивните ппштини. Претставувајќи ја групата, а не самп себе си, на лудетп им е 

ппмпгнатп да „се претвпрат вп пплитичари“ и да дппрат дп уште ппвеќе луде вп сирпмаштија и 

спцијална исклученпст и да ги впдат вп пвпј прпцес на пбразпвание и дијалпг.     

 

За да лицетп кпештп живее вп сирпмаштија и спцијална исклученпст стане фактпр на 

прпмена, важнп е да се прпјде прпцеспт на демпкратскп учеое и дебатираое, 

                                                           
9 Вп Шведска, делегации на кприсници се групи на луде кпи живеат вп сирпмащтија или спцијална исклушенпст и се дел пд прпцеспт на 

градански дијалпг за услугите и закпните, кпи влијаат врз нивните живпти, рабптат сппред пристаппт базиран на права и избегнуваое 

билп каква ппдреденпст или негативна кпнптација вп прпцеспт. Терминпт се измени пд пригиналнипт „клиенти“, кпј ппшна да дпбива 

негативна кпнптација. 

 



 

                                                                                                                                                      

трансфпрмирајќи гп личнипт срам вп нпва фпрма на енергија – шанса да се делува вп име 

на другите. 

 

Суштината на пвпј прпект е да се разбере разликата ппмеду тпа штп значи да се биде 

сирпмашен и без пари и идеата за минималнп примаое и пплитиката на спцијална 

пбезбеденпст. 
 

Штп се пднесува дп влијаниетп на пвпј прпект на самата прганизација, ЕАПН Шведска сега има две нпви 

регипнални мрежи, мнпгу нпви активисти и ппдпбра спрабптка сп креатприте на пплитиките вп нащите 

заедници при креираоетп пплитики на ЕУ. 

 

 

Пплитичкп влијание 

Шведските пплитишари не се мнпгу разлишни пд другите – слущаат, климаат сп главите и нищтп ппсебнп не се 

слушува. Нп, мислам дека на ппдплги стази рабптите ќе се прпменат. Има рабпти, мали нп важни, кпи се 

прпменија на лпкалнп и регипналнп нивп, какп резултат на пвие дијалпзи. И какп щтп ќе прпдплжат 

дијалпзите, се надевам и мислам дека мпжеме да најдеме нашин да гп згплемиме нивнптп знашеое. Акп истите 

пращаоа се ппставуваат три гпдини пп ред и нема пдгпвпр, тпа ќе ствпри непријатна атмпсфера и пвие 

спстанпци ќе врщат притиспк за прпмена.  

 

Имаще и знашајна медиумска ппкриенпст на спстанпците, щтп е ущте еднп средствп на притиспк на јавнпста 

кпн нпсителите на пдлуки. 

 

Прекрасни нещта се слушуваат кпга ќе се сретнат лудетп. Средбата и сппделуваоетп се вреднпсти сами пп себе, 

ппсебнп за исклушените луде, па мислам дека тпа ќе гп пдржува дијалпгпт некпе време. Растешката желба да се 

ушествува и делува и растешкипт гнев ппради ппткппуваоетп на спцијалнипт систем се важни механизми за 

пдржуваое на притиспкпт. На дплги стази, прпмените се неизбежни. 

 

Штп се пднесува дп щведските пплитишари – знаејќи дека не се сите исти – мислам дека мнпгумина се збунети 

и не знаат какп да се нпсат сп фактпт дека граданскптп ппщтествп сака да каже и да ушествува вп јавната дебата. 

Вп нивните гпвпри тие сталнп истакнуваат кплку гп ценат мислеоетп и гласпт на граданскптп ппщтествп, нп тпа 

нема да биде дпвплнп дпкплку не делуваат. Да се каже дека нещтп е важнп и вистински да се влијае се две 

разлишни рабпти. 

 

И на крајпт, и ппкрај кпмплекснпста на извпрнипт прпцес на демпкратскипт дијалпг, пд клушнп знашеое е 

пплитиките да се пбликуваат заеднишки. Ние сите, какп целина на ЕАПН, ја делиме истата визија и мисија и 

сметаме дека пваа сп метпда, сп кпја ги ангажираме вистинските шинители и да ги принудиме нпсителите на 

пдлуки да ушествуваат вп дијалпгпт, ние ја ппставуваме агендата. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                      

Луѓе=Моќ  
Интервју сп Изабела Мартпн, ЕАПН Унгарија 

 

Изабела Мартпн, Директпр на ЕАПН Унгарија, имаще мпжнпст да мине шетири месеци вп САД, каде щтп беще 

гпстин на Vocal NY и таму науши и стекна искуствп за Прганизираоетп заедници.
10

 Дпадајќи пд земја каде щтп 

владата не пстава прпстпр за дијалпг сп прганизациите на граданскптп ппщтествп, щтп ги застапуваат 

сирпмащните и другите ранливи групи, таа гп сппделува наушенптп за алтернативните нашини на притиспк на 

јавните служби, темеленп на мптивација на базата, јакнеоетп, сплидарнпста... на мнпщтвптп. 

 

Мпжете ли да ппишете штп значи прганизација на заедниците? 

Еден пд најппзнатите прганизатпри на заедници вп САД вп изминатипв 

пплпвина век, Спл Алински ја напища книгата „Мпќта на неимащните 

лежи вп нивнптп мнпщтвп“
11

. Пваа мпќ дпада пд шувствптп дека сме 

заеднп и делуваме заеднп за да си ппмпгнеме вп нащите цели и да 

дпнесеме ппзитивни пдлуки и важни шекпри вп врска сп нащите 

прпблеми. Да се изразам ппеднпставнп, прганизираоетп заедници е 

еден пристап за правеое прпмени, ппкрај застапнишката рабпта, 

нудеоетп услуги и рабптата на развпј на заедницата. Тпа има за цел да 

гради пднпси на дпверба ппмеду лудетп, ппдпбрувајќи гп нивнптп 

ушествп, зајакнувајќи ги, гради впдаши на заедниците, за да направи 

пдржливи прганизации вп заедниците. Сите пвие дпстигнуваоа треба 

да се пстварат сп имплементираое кампаои пкплу заеднишки 

идентифицирани пращаоа. Има мнпгу принципи на идентифицираое на пращаоата – најважните три се: мпра 

1) да резултираат сп вистинскп ппдпбруваое на шпвешките живпти; 2) да ги псвести лудетп за нивната мпќ щтп 

прпизлегува пд прганизацијата и 3) да ги менува пднпсите на мпќ. 

 

Дали ја ппчувствувавте пваа мпќ за време на вашипт престпј кај Vocal NY?   

Дефинитивнп, и пвие искуства беа навистина пслпбпдувашки за мене, бидејќи дпадам пд ппст-спцијалистишка 

земја каде, ппсле 40 гпдини на пбврзанпст да се биде „прганизиран вп заедница“, лудетп станаа екстремни 

индивидуалисти, спмнишави кпн шленства вп прганизации и тещки за мпбилизација, кпга станува збпр за 

стануваое вп пдбрана на свпите права. 

 

Мпжете ли да дадете еден пример на акции вп кпи земавте учествп?  

Една пд кампаоите вп кпја се вклушив е „30% rent cap campaign“
12

. Таа се впди веќе ппвеќе пд една гпдина сп 

разни акции, пд ушествп на спстанпци сп нпсителите на пдлуки дп акции на граданска неппслущнпст, 

блпкирајќи гп Брпдвеј сп луде врзани сп синчири еден за друг на Светскипт ден на сидата. 

                                                           
10 Престпјпт на Изабела вп САД беще финансиран преку Прпграмата за рещенија вп заедницата на САД. VOCAL NY, нејзината 

прганизација-дпмаќин, прганизира кприсници на дрпги, луде кпи живеат сп ХИВ и луде ппранещни затвпреници (ппвеќе инфпрмации 

на www.vocal-ny.org). 

 
11

 Saul D. Alinsky (1971): Rules for radicals, NY, Vintage Books 
12 Кампаоата „30% кирија“ е вп врска сп стамбените права и услпви на живееое на лудетп сп ХИВ. Таа ппвикува на еднакпв третман на 

лудетп вклушени вп прпграмата ХАСА (специјален прпграм за луде сп ХИВ) сп ушесниците на другите прпграми на удпмуваое, преку 

гаранција дека нивната кирија нема да ја премине границата пд 30% пд изнпспт на нивната спцијална ппмпщ (а пстанатптп ќе биде 

ппкриенп сп спцијални пдредби). Вп стварнпста, лудетп мпраат да платат и дп 60-70% на нивната спцијална ппмпщ за кирија и да живеат 

пд пстанатите 30-40%. 

 

http://www.vocal-ny.org/


 

                                                                                                                                                      

 

Една друга кампаоа, впдена пд кпалиција на ппщтински заедници ND4NY (New Deal for New York), гп имаще за 

цел задржуваоетп на данпкпт на милипнери, щтп беще дпнесен кпга ппшна глпбалната екпнпмска криза. Иакп 

главнпта цел беще Гувернерпт на државата Оу Јпрк, и самипт милипнер, некплку акции ги имаа за цел и 

другите милипнери и билипнери на Оу Јпрк. Еден пд мпите најмили мпменти беще за време на втпрата 

недела на мпјпт престпј кај Vocal; еднпставнп влегпвме вп приватен клуб, каде щтп билипнерите имаа спбир. 

Сé ущте се вппдущевувам кпга ќе се сетам на изненадените лица на лудетп кпи ги пиеја свпите кпктели, дпдека 

ние делевме флаери, ги ппкажувавме нащите парпли и викавме „Еј, вие билипнери, платете гп праведнп свпјпт 

дел!“ 

 

Кпи збпрпви ви дпадаат кпга мислите за пвие искуства? 

Мптивација, мпќ, јакнеое. Пва се најважните лекции щтп ги наушив и ќе прпбам да ги земам предвид кпга се 

рабпти за менуваое на практиките вп нащата Унгарска Мрежа за бпрба прптив сирпмащтијата. 

 

Штп сметате дека граданските прганизации треба да чинат вп сегашнава ситуација? 

Мпќта е директнп врзана за брпјпт на луде кпи се прганизирани, сппред 

Алински. Тпа е, всущнпст, важнп пращаое: каква мпќ мпже граданскптп 

ппщтествп да има вп време кпга граданскипт дијалпг слабее и 

прганизациите низ цела Еврппа се бпрат сп растешките пптреби на 

лудетп, какп и сп самптп свпе преживуваое? Унгарија сведпќи за мнпгу 

експлицитнп и интензивнп унищтуваое на демпкратските институции, 

вп истп време сп згплемуваоетп на стапката на сирпмащтија. Вп мнпгу 

земји, прганизациите на граданскптп ппщтествп се умпрни и разпшарани 

пд напприте да се дпјде дп кпнсултациската маса, да се праќаат 

кпментари на пфицијалните дпкументи без да се има билп каквп 

влијание. Треба да се запращаме дали нащата струшнпст и легитимнпст 

е сé ущте дпвплнп мпќна или треба да мпбилизираме илјадници луде да 

ги ппддржат нащите наппри. 

 

Штп кпнкретнп мислите за граданскптп ппштествп вп Унгарија? 

Јаснп е дека за нащата влада ппстпи мпќта самп таму каде щтп има пари – щтп ние немаме и пбишните луде 

немаат. Некплку надежни движеоа и иницијативи веќе заппшнаа вп нащата земја, така да нащата пдгпвпрнпст 

е да пбезбедимедека сирпмащните луде имаат щанса и ппддрщка да се вклушат и да бидат слущнати. Низ 

прганизираое – првп вп Будимпещта, а ппдпцна и вп пстатпкпт на земјата – ќе мпбилизираме и зајакнеме 

сирпмащни луде пкплу пращаоа какп щтп се неврабптенпста, стамбенптп пращаое, правптп на дпстпинствен 

живпт и спцијална ппмпщ. Мпраме да имаме на ум дека градеоетп впдаши и јакнеоетп на луде е дплгптраен 

прпцес и не мпже да се ппстигне самп сп некплку турнуси на пбуки. Тпа се прави сп дпделуваое задаши и улпги 

на лудетп, какп щтп е теренската рабпта и банкарствптп, ушествуваое на спстанпци за стратегиите на 

кампаоите, прганизираое акции, јавнп пбраќаое или спстанпци сп пплитишари и сп апсеое за време на 

акција, акп е и тпа пптребнп. 

 

Кпи практични чекпри треба да ги направи унгарската мрежа прптив сирпмаштијата, за да 

дппре дп лудетп? 

                                                                                                                                                                                                
 

 



 

                                                                                                                                                      

Нащите пгранишени ресурси треба да се искпристат на прпнапдаое мптивирани луде, наместп да се мптивираат 

луде на кпи не им е грижа. Пва е знашаен шекпр. Тпа се слушува на самипт ппшетпк на градеое пднпс сп некпгп. 

Има мнпгу разлишни нивпа на ушествп, зависнп пд мптивацијата и ппсветенпста. Пд 400 кпнтактирани луде, 100 

ќе ппкажат интерес, 30 ќе дпјдат на спстанпк или ќе се приклушат на некпја акција, 10 ќе дпјдат ппвтпрнп и ќе 

прпдплжат, 1-5 ќе се ангажираат вп активнпсти на развиваое впдствп и 1-2 ќе прпдплжат да се развиваат 

ппнатаму какп впдаши. Пва знаши дека треба да дппреме дп гплем брпј луде, и тпа вп истп време вп кпе се 

фпкусираме на градеоетп акции сп пние 10 луде. Сппред тпа, дп крајпт на гпдинава планираме да дппреме дп 

најмалју 500 сирпмащни лудевп Будимпещта вп пилпт фазата на нащата прпграма на прганизираое. 

 

И за крај, кпја ппрака сакате да ја пренесете?  

Да се пбидеме! Пваквипт нашин на ушествп бара да ја напущтиме нащата удпбна зпна  и да направиме нещтп 

щтп не сме правеле дпсега. За тпа е пптребна храбрпст и тпа дава неверпјатнп шувствп на мпќ. 

  

 

 

Борбата против сиромаштијата 

од детска перспектива 
Пд Јана Хаинсвпрт, Eurochild 

 

Децата спадаат вп пппулациската група, кпја е вп најгплем ризик пд 

сирпмащтија. Сппред најнпвите брпјки, 27% деца вп ЕУ се сппшуваат 

сп сирпмащтија и спцијална исклушенпст, сппред трите индикатпри 

кпристени при мпнитпрингпт на намалуваое на сирпмащтијата 

направен сппред Еврппа 2020. Пвпј факт збпрува мнпгу за тпа вп кпј 

правец пди Еврппа. Дететп кпе расте вп сирпмащтија има ппгплеми 

щанси да биде сирпмащнп и какп впзрасен шпвек.  И сирпмащтијата вп детствптп е ппврзанп сп низ други лпщи 

резултати – слаби пбразпвни дпстигнуваоа, лпщп менталнп здравје, ниска грданска ангажиранпст. Ущте 

ппвеќе, семејствата сп деца се меду пние најппгпдените пд сегащнава криза, ппсебнп сампхраните рпдители, 

раселените семејства, гплемите семејства – истите пние щтп тещкп успевале да врзат крај сп крај и вп дпбрите 

времиоа. 

 

Вп мнпгу нещта, бпрбата прптив сирпмащтијата кај децата беще пплеснп да се прпбутка дп врвпт на 

пплитишката агенда на ЕУ. Некплку Заклушпци на Спветпт на Еврппа еднпппдругп ја идентифицираа 

сирпмащтијата кај децата какп пплитишки припритет. Тпа беще прв припритет кпј се тематизираще вп рамките 

на спцијалната Птвпрена метпда на кппрдинација. И сега, вп 2012, ќе се усвпи Преппраката за справуваое сп 

сирпмащтијата кај децата и за прпмпвираое на благпспстпјбата – нещтп на щтп Eurochild ппвикува ущте пд 

2009. Вниманиетп ппсветенп на сирпмащтијата кај децата е дпбредпјденп и мрежата Eurochild ги ппддржува 

пплитишките принципи и пквирпт за мпнитпринг, щтп Преппраката се пшекува да ги спдржи. Сепак, ние, какп и 

мнпгу други движеоа прптив сирпмащтијата, се сппшуваме сп мнпгу предизвици при пбидите да ги пренесеме 

заклушпците дпнесени на нивп на ЕУ  и да влијаеме сп нив на дпнесуваоетп пдлуки вп земјите шленки. Се 

сппшуваме сп дилемата дека, иакп е сирпмащтијата кај децата тема кпј мнпгу леснп напда ппддрщка, мнпгу е 

пптещкп да се имплементира вп праксата.
13

     

 

                                                           
13 Прпшитај ги вестите на Eurochild, “EU Governments  agree to fight child poverty”, 17 June 2011, on www.eurochild.org 
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Вп нащата анализа на влијаниетп на кризата
14

, шленпвите на Eurochild пп цела Еврппа известуваа за мнпгу 

загрижувашки трендпви на резпви на трпщпците, щтп директнп ги ппгпдуваат семејствата сп ниски прихпди. 

Така да, иакп мнпгу пд нащите ппраки гп напдаат свпјпт пат дп Преппраките н ЕУ, земјите шленки се шини дека 

гп шинат тпкму спрптивнптп. На пример, ние се залагаме за виспкпквалитетни и универзални услуги за 

семејствата – какп щтп се пбразпваниетп вп најраните гпдини и защтита и минимална рпдителска ппддрщка – 

нп мнпгу малку земји нудат такви услуги. Всущнпст, ппстпи тренд на ппставуваое цел за стигматизираое и  

казнуваое, сп нагласен премин кпн мерките за активираое на врабптуваоетп, а не наппр да се прпмпвира 

ппщирпката спцијална вклушенпст. 

 

Ппстпјат начини да се влијае на прпмена на пплитиката 

Вп ппстпешкипв кпнтекст, какп Eurochild и негпвите шленпви мпжат да влијаат на прпмени и да гп внесат 

ппгледпт на дететп вп пплитишката дебата? Гледаме дека дијалпгпт вп системпт на граданскптп ппщтествп 

слабее и сé пптещкп е да се слущнат нащите гласпви вп пва екпнпмскп и пплитишкп ппкружуваое. Сепак, 

веруваме дека пптребата за пплитика базирана на искуствата и праксата е ппјакп пд кпга и да е и нащата улпга 

е да ппкажеме, преку свпетп шленствп, щтп функципнира, а щтп не вп ппглед на издигнуваоетп на децата пд 

сирпмащтијата. Пва бара пдредена спфистициранпст при кпристеоетп на средствата на мпнитпринг, прпценка 

и кпмуникација. Некпи шленпви се вп пва веќе дпста дпбри и имаат гплемп влијание на пплитиките на 

регипналнп и наципналнп нивп. Нп мнпгумина не ја ппседуваат пваа струшнпст и дел пд нащита рабпта преку 

нащите активнпсти е да гп ппддржуваме пва напредуваое кпн струшнпста и сведпщтвптп и да ја зајакнеме 

нащата прппаганда и влијание и вп ЕУ и на нципналнп нивп. 

 

Да им се даде глас на децата  

Ущте еден аспект на нащата дејнпст е да пвпзмпжиме и прпмпвираме ушествп на деца и млади луде.  

Јакнеоетп и ушествптп на луде кпи ја дпживуваат сирпмащтијата е еднп пд најјаките двигатели на прпмена. 

Ппсебнп ушествптп на децата има двпјна улпга. Првп, тпа е афирмација на правптп на дететп да биде слущнатп. 

Важнп е дететп да не се гледа самп какп дел на еднп семејствп или какп пасивен примател на ппддрщка, туку 

какп активни градани за свпите права. Втпрп, лишните сведпщтва се пд клушнп знашеое за сензибилизираое на 

нпсителите на пдлуки и на јавнпста, за да се сфати реалнпста на сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст. 

Еден пд нащите најгплеми предизвици вп движеоетп прптив сирпмащтијата е да се надмине менталитетпт на 

ппделба на „ние и тие“, вп ппщтествптп щтп сака да ја прикаже сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст какп 

индивидуален, лишен неуспех. Мпќта треба да биде ппделена пдгпвпрнпст и предизвик за ппщтествптпвп 

целина. Ние веруваме дека пвпзмпжуваоетп да се слущне гласпт на дететп и истражуваоетп на ефектите на 

сирпмащтијата пд перспектива на дететп ќе придпнесе кпн пва. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Прпшитај гп извещтајпт на Eurochild: How the economic and financial crisis is affecting children & young people in Europe, January 2011, 

www.eurochild.org 
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Новите предизвици со кои се соочуваме – борба за 

обнова на рационалноста и моралните вредности 

 Пд Духпмир Минев, ЕАПН Бугарија              

 

Ние сме вп невплја, а невплјата вп кпја се напдаме е ппгплема пд т.н. финансиска и екппмска криза. Ние се 

напдаме вп криза на раципналнпста вп ппштествптп. 

 

Сп други збпрпви, сппспбнпста за сампрефлексија е намалена, какп и капацитетпт да се ппгледнеме пнакви 

какви щтп сме и да дпнесеме исправен ппщтествен избпр ппмеду разлишните алтернативи. Пваа криза нпси 

мнпгу ппгплема ппаснпст пд пнаа щтп ја нпсат финансиските и екпнпмските превираоа. Истражувашите на 

ризици гп истакнаа падпт на раципналнпста и гп дефинираа какп пришина за ппјавата и наглипт ппраст на нпви 

и дпсега неппзнати ризици, сп кпи ппщтествптп не мпже да се нпси. Гплеми умпви, какп щтп се Стивен Хпкинг и 

Имануел Валерщтајн експлицитнп гп предупредија шпвещтвптп на пвие ппаснпсти, гплеми спцијални 

кпнфликти и истприски невидени фпрми на ппресија. 

 

Кризата на раципналнпста е предизвикана преку замената на ппщтествената раципналнпст сп раципналнпста 

на групи, шија раципналнпст е истп така вп ппадаое. „Светската елита се уплащи“, реше непдамна еден истакнат 

бугарски наушник и нема спмнеж дека сите шитатели на весникпт щтп ги пбјави негпвите тврдеоа се слпжија. 

 

Влијаниетп на пвие групи е пспбенп резултат на следнпвп: 

1. Демпкратските пплитички институции не пбезбедуваат дпвплна дпза на демпкратија вп 

фпрмулираоетп на „спцијалните ефекти“, какп штп се закпните и пплитиките. Какп щтп наппмна Амартја 

Сен, вп „развиените демпкратии“, јавните дебати какп знашаен дел пд прпцеспт на нпсеое пдлуки се 

дефпрмирани и имаат мнгу слабп дејствп. 

 

2. Очигледнп, пплитичкипт прпцес на нпсеое пдлуки е ппвеќе втемелен на недпстатпк на знаеое 

пткплку на негпвптп ппстпеое. Ущте ппвеќе, делумнптп и искривенптп знаеое е намернп упптребенп за да се 

пправдаат и имплементираат пплитики щтп впдат кпн негативни ефекти за ппгплемипт дел пд ппщтествата. 

Кризата на струшнпст е пшигледна. Претседателпт на Франција, Саркпзи, истп така ја пптврди, барајќи пд нас да 

ја пставиме цивилизацијата на експерти, т.е. на владини експерти. 

 

3. Стварнптп спздаваое на знаеое, ппсебнп ппштественптп знаеое (знаеоетп за ппштествата) е 

впденп и кпнтрплиранп пд неадекватни научни пквири. Пва, сппред истражувашите на ризик, резултира сп 

гплемп запстануваое и криза на ппщтествените науки, прпдуцирајќи недпстатпк на знаеое наместп знаеое. 

Гплеми делпви на ппщтествената стварнпст пстануваат вп темнина, бидејќи не се предмет на сппдветни 

истражуваоа. 

 

4. И ппкрај наширпкп прпширенптп мнение, фундаменталните мпрални вреднпсти не се гледаат честп 

какп значајни двигатели на пплитиките. Сепак, вп изминативе 3-4 децении, јазпт ппмеду пснпвните мпрални 



 

                                                                                                                                                      

вреднпсти и пплитиките стана прегплем и премнпгу пшигледен. Ерпзијата на мпралните вреднпсти ја 

преминува границата, зад кпја ппшнува тещката бплест на ппщтествата. 

 

Нпви фпрми на прппаганда – вп јавнипт прпстпр 

Вп такпв кпнтекст, не е впзмпжнп да се ппстигне ефикаснп структуриранп ушествп на НВП вп креираоетп 

пплитики. Ппщтп земенп, директната вклушенпст вп бпрбата прптив сирпмащтијата и нееднаквпста тещкп да 

мпже да биде успещна. Таквата бпрба е бпрба прптив ппследиците (симптпмите), а не прптив пришините. 

Таквата бпрба е вп име на една група (нејзината гплемина е неважна), дпдека ппщтествата се вп ппаснпст пд 

неппзнати ризици. Пна щтп е пптребнп, за да се избегне застарена и неефикасна прпценка, е една друга врста 

на бпрба, сп други средства. 

 

Сметаме дека НВП треба да прпбаат да се ангажираат вп бпрбата за пбнпва на раципналнпста вп ппщтествата – 

пва е рабпта за сите ппедници и групи, не самп за една група. Акп се ппстигне некакпв успех, тпа нужнп ќе 

вклушува и ублажуваое на сирпмащтијата и нееднаквпста. 

 

Дали НВП треба да играат кпнфрпнтирашки улпги? „Кпнфрпнтацијата“ вп свпите ппзнати и леснп 

имплементирашки фпрми верпјатнп не е дпбра идеја. Ппстпи ризик пд лизгаое назад вп пна щтп е ппзнатп 

какп претенципзнп неспгласуваое, прптести или дури кинеое на претхпдни интеракции самп затпа щтп не се 

ефективни. Пва би билп ппгрещка. Акп кпнфрпнтација ппдразбира бараое и кпристеое нпви и ефикасни 

фпрми на влијание – секакп дека пдгпвпрпт е да. За жал, такви фпрми не се ни ппзнати ни дпвплнп прифатени, 

и верпјатнп немаме ни капацитет да ги имплементираме. 

 

Ппинаквп застапуваое 

Треба да ја идентифицираме неадекватнпста на знаеоетп кпристенп вп прпцесите на пплитичкп 

пдлучуваое. Треба активнп да ушествуваме вп јавните дебати, јавнп да ги критикуваме несппдветните 

кпгнитивни и мпрални пснпви на пплитиките; да врщиме систематишна прпценка на ппщтественптп влијание на 

пплитиките. 

 

Треба да развиеме и да прпмпвираме вп јавнпста (сп дебата) примеренп знаеое какп пснпва за пбликуваое 

на пплитики, систематичнп и интензивнп да рабптиме сп сите медиуми. Електрпнските медиуми се 

извпнреднп средствп да се избегнат мнпгу рестрикции, наметнати пд сегащнипт систем. 

 

Треба заеднп сп другите шинители активнп да ушествуваме вп наушнптп фпрмираое на пплитики, а ппсебнп вп 

птстрануваоетп пплитишки прешки на развпјпт на ппщтествените науки и ппщтествените анализи. Мпра да 

развиеме интензивни пднпси сп релевантните истражувашки центри и наушници; да се ангажираме ппактивнп 

вп спрпведуваоетп сппдветни спцијални истражуваоа. Впппштенп, ни треба акција пд гплеми размери за да 

изградиме наука сп ширпка партиципација на граданите (ппдемпкратска, „ппст-академска“ ппштествена 

наука). Вклученпста на лудетп кпи живеат вп сирпмаштија вп пвие прпцеси би требала да биде суштински 

услпв. 

 

Треба да впдиме и активнп да заппчнеме сп ефикасни пристапи за лпкална партиципирачка демпкратија, 

заеднп сп лудетп штп живеат вп сирпмаштија, вп птакви ппдрашја какп щтп е управуваоетп сп јавните 

финансии и ппщтп на ппдрашја на бучетпт и дистрибуција на прихпдите. 

 



 

                                                                                                                                                      

Градеоетп спјузништва сп други спцијални чинители е мнпгу важнп вп пваа мисија. Мпжеби е впзмпжнп и 

дури и нужнп, да се спрабптува ппблиску сп религиските институции за да се справиме сп нащирпкп 

распрпстранетипт и длабпк мпрален пад. 

 

И на крај, пптребна е прераспределба на ресурсите за пваквите визии да имаат влијание. Владите мпра да 

разберат дека тие не ги раздаваат парите; тие самп ги редистрибуираат парите на некпј друг; и треба да ги 

прераспределат така какп щтп данпшните пбврзници гп бараат тпа пд нив. Пваа прераспределба треба истп 

така да биде демпкратска и партиципативн 

 
 

 

Парите на ЕУ за намалуваое на сирпмащтијата сега!  

Скпрп 1 пд 4 лица вп ЕУ дпживуваат или се вп ризик пд сирпмащтија и/или спцијална исклушенпст.  

 

Земјите шленки мпра да ги ппшитуваат свпите пбврски и да ги прераспределат средствата нужни за бпрба 

прптив сирпмащтијата. 

Пптпищи ја петицијата тука 

 

Или ппсети ја веб-страната на ЕАПН 

www.eapn.eu 

 

 

Сите заеднп 

За намалуваое на сирпмащтијата и спцијалната исклушенпст 

 

Пваа кампаоа ја впди ЕАПН сп свпите шленпви Еврппската федерација на наципнални прганизации щтп рабптат 

сп бездпмници (ФЕАНТСА), Каритас Еврппа, Еврппската мрежа прптив расизмпт (ЕНАР), Eurochild, Eurodiakonia, 

Платфпрмата АГЕ, Армијата на спаспт,  какп и Платфпрмата на еврппски спцијални НВП (спцијална платфпрма), 

Сплидар, Еврппскптп женскп лпби, Еврппскипт фпрум на инвалиди (ЕДФ), Еврппскптп здружение на пружатели 

на услуги за лица сп инвалидитет (ЕАСПД), Интернаципналнипт спвет за спцијала на Еврппа (ИЦСВ), Workability 

Еврппа и Интернаципналната федерација на спцијални рабптници на Еврппа (ИФСВ). 

 

 

Ппддржи ја прераспределбата на 20% на Еврппските спцијални фпндпви за спцијална вклушенпст и 

намалуваое на сирпмащтијата! 

Ни треба твпјата ппддрщка! 


