
ТЕМИ НА ИНТЕРЕС



Слично  на руралното население, повеќе од половина (53%) од урбаното 
население е „многу“ или „донекаде заинтересирано“ за општествено-
политичките случувања, додека 47% „воопшто не се“ или „не се многу“ 
заинтересирани.

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата 
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

16% 
Многу

37% 
Донекаде

29%
Не многу

18%
Воопшто не

Шест од десет испитаници понекогаш или често разговараат за овие прашања со други 
луѓе, додека четири од десет ретко или никогаш не разговараат. Се чини дека луѓето во 
урбаните области повеќе го споделуваат своето мислење за општествено-политичките 
случувања во споредба со луѓето што живеат во руралните области (51% понекогаш или 
често разговараат за овие прашања).

Според учесниците во фокус групата, пандемијата со КОВИД-19 котира највисоко меѓу 
општествено-политичките прашања релевантни за квалитетот на животот. 

За ова демографска група се значајни и прашањата поврзани со загадувањето на воздухот, 
урбанизацијата и урбаната мафија, кучињата скитници и други локални проблеми.

УРБАНО НАСЕЛЕНИЕ



Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Специфични потреби на 
вашата етничка група

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

73%
63%

70%
60%

64%
55%

62%
54%

58%
53%

Здравствената заштита (најверојатно поради пандемијата со КОВИД-19), економската 
и социјалната стабилност и животната средина се трите најважни прашања за луѓето 
што живеат во урбани населби, согласно наведеното од повеќе од 80% од испитаниците. 
Покрај тоа, овие прашања се клучните мотиватори за нивно општествено и политичко 
активирање. 

Заеднички елемент за сите профилни групи кои се предмет на ова истражување е 
недостатокот на грижа за специфичните потреби на нивниот род, нивната етничка 
група или меѓуетничките односи воопшто.  

Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

Здравство

Животна средина

Образование

Корупција

70%

77%
68%

87%
78%

76%
64%

76%
73%

83%

Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку следниве прашања/теми ве мотивираат да 
бидете општествено и политички активни?

80%
71%

Прашања од интерес 



Интерес за општествено-политичките случувања 
во земјата и извори на информации
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

16% 
Многу 
заинтересирани

38% 
Донекаде 
заинтересирани

29%
Не многу 
заинтересирани

17%
Воопшто 
незаинтересирани

Истражувањето покажува дека нешто над половина (54%) од испитаниците се 
многу или донекаде заинтересирани за тековните општествено-политички 
случувања во земјата, додека 46% не се заинтересирани. Слично на 
трендовите кај општата популација, најголем интерес кај оваа демографска 
група се забележува кај мажите и испитаниците со високо образование, 
додека земјоделците и домаќинките се помалку заинтересирани за 
општествено-политичките случувања. Педесет и два проценти (52%) од 
испитаниците дискутираат за општествено-политичките случувања 
понекогаш или често, додека 48% ретко или никогаш не дискутираат. 
Жените и младите од оваа група поретко дискутираат за овие прашања.

Локални проблеми

Здравство 72%

80%
71%

77%
72%

82%

Прашања од интерес
Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку ве мотивираат следниве прашања/теми 
да бидете општествено и политички активни?

Економска и социјална 
стабилност

РУРАЛНО НАСЕЛЕНИЕ



Повеќе од три четвртини од испитаниците во истражувањето посочија дека 
здравствената заштита, економската и социјалната стабилност и локалните проблеми 
котираат највисоко меѓу прашањата карактеристични за оваа група и се клучните 
фактори за нивно општествено и политичко активирање. 

Оваа група е најмалку загрижена за специфичните потреби на нивниот род, нивната 
етничка група или меѓуетничките односи.

Прашањата од интерес на оваа демографска група се однесуваат и на невработеноста, 
непотизмот и членството во политички партии како предуслов за вработување, нискиот 
животен стандард, миграцијата (особено кај младите), лошата инфраструктура, 
проблемите со канализацијата и отпадните води, честите прекини на електрична 
енергија, недостиг на градинки, паркови/игралишта и рекреативни објекти за деца, 
бездомни животни, лош јавен превоз, лоши услови за живот на лица со попреченост и 
недостаток на слобода на говор/страв од слободно искажување на своето мислење.

Забележително е што луѓето кои живеат во рурални населби сè уште имаат проблем со 
пристап до социјални услуги, како што се здравствена заштита, чиста вода, електрична 
енергија, канализациски систем и патишта.

Луѓето кои живеат во рурални населби се заинтересирани за општествено-политичката 
состојба во земјата, како и за пандемиската криза. Сепак, нивните примарни интереси 
се однесуваат на локалните проблеми и непосредното опкружување. 

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

63%

63%

56%

54%

Очекував дека сегашната локална самоуправа ќе направи 

промена, на пример, да ни овозможи пристап до канализација. 

Исто така, улицата не е асфалтирана, одиме во кал. 

Но, нема промена, само партиски вработувања.
Жена, 70, Кисела Јабука

“
”

64%
60%

Специфични потреби на 
вашата етничка група

Судство 66%
60%

Образование

Животна средина

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Корупција

73%
65%

73%
63%

72%
67%

71%
65%



Истражувањето покажува дека 60% од испитаниците „воопшто“ или „не се 
многу заинтересирани“ за тековните општествено-политички случувања во 
земјата и во светот, додека 39% се “многу” или „донекаде“ заинтересирани.  

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата 
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот? 

8% 
Многу

31% 
Донекаде

34%
Не многу

26%
Воопшто не

1%
Не знае

Наодите од фокус групата укажуваат дека некои млади луѓе избегнуваат политички 
вести, додека други случајно се сретнуваат со информации на социјалните медиуми. 

Речиси две третини од испитаниците (65%) ретко или никогаш не разговараат за 
политички настани со други луѓе.

Нема значајни разлики во однос на интересот за тековните општествено-политички 
случувања во однос на родот, етничката припадност, образованието и приходите на 
домаќинствата за оваа група. 

Од друга страна, ова истражување покажува дека младите луѓе кои претходно се 
занимавале со граѓански активности односно покажувале интерес за ангажман, се 
позаинтересирани за општествено-политичките случувања и се поподготвени да 
учествуваат во дискусиите за овие прашања.

МЛАДИ



Меѓуетнички односи

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Судство

Специфични потреби на 
вашата етничка група
Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

57%
57%

57%
52%

55%
55%

53%
54%

50%
48%

Здравствената заштита, образованието и економската и социјалната стабилност се 
трите примарни прашања што ги интересираат младите испитаници во истражувањето, 
наведени од повеќе од 70% од испитаниците. Покрај тоа, ова се клучните мотиватори за 
општествен и политички активизам кај младите. 

Младите испитаници во анкетата најмалку се грижат за специфичните потреби на 
нивната родова и етничка група и судството. 

Покрај тоа, учесниците во фокус групата со млади се претежно заинтересирани за 
образованието и почетокот на новата академска година за време на пандемијата, 
локалните спортски настани, културно-забавните настани, како и за проектите на 
младинската организација и програмите за размена на студенти.

Корупција
66%

64%

Здравство

Образование

Економска и социјална стабилност

Локални проблеми

Животна средина

63%

72%
64%

70%
66%

70%
62%

66%
64%

73%

Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку ве мотивираат следниве прашања/теми  
да бидете општествено и политички активни?

Прашања од интерес



Истражувањето покажува дека речиси 80% од лицата што гласаат првпат 
воопшто не се или не се многу заинтересирани за тековните општествено-
политички случувања во земјата и во светот. Девет од десет испитаници 
(87%) ретко или никогаш не разговараат за овие прашања со други луѓе.

Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

18% 
Донекаде 
заинтересирани

33% 
Не многу 
заинтересирани

46% 
Воопшто 
незаинтересирани

3% 
Многу 
заинтересирани

ЛИЦА ШТО ГЛАСААТ 
ПРВПАТ

Интерес за општествено-политичките
случувања во земјата



Прашања од интерес

Судство

Образование

Здравство

Животна средина

Локални проблеми

Специфични потреби на 
вашата етничка група

Корупција

Меѓуетнички односи

Специфични потреби на 
жените/мажите 

Економска и социјална стабилност

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

51%

59%
47%

56%
44%

46%
31%

41%
26%

36%
28%

33%
33%

33%
28%

33%
28%

28%
23%

26%
26%

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

72%

Образованието, здравствената заштита и животната средина се 
трите најзначајни проблеми што го поттикнуваат општественото 
и политичкото учество на гласачите што гласаат првпат.

Додека седум од десет испитаници го наведоа образованието како главна област од 
интерес, половина од испитаниците изразија интерес општествено и политички да се 
вклучат во прашања поврзани со образованието. 

И покрај големиот процент на испитаници кои се интересираат со овие проблеми, тие се 
помалку мотивирани да бидат општествено и политички активни. 

Оваа група најмалку се грижи за специфичните потреби на нивната етничка група, 
корупцијата и меѓуетничките односи. 

Наодите од фокус групата покажуваат дека оваа група е најмногу заинтересирана 
за информации што се однесуваат на образованието, спортот, музиката и забавата, а 
во споредба со општата популација и другите демографски групи, тие се најмалку 
заинтересирани за општествено-политичките случувања.



Во  споредба со другите младински групи (општата младина и  лицата    што 
гласаат првпат), младите од рурални области се позаинтересирани за 
општествено-политичките случувања и се поактивни граѓани. Истражувањето 
покажува дека речиси половина (45%) од испитаниците се „многу“ или 
„донекаде заинтересирани“ за општествено-политичките развојни прашања, 
додека 54% „воопшто не се“ или „не се многу“ заинтересирани. Испитаниците 
со високо образование имаат поизразен интерес за општествено-политичките 
развојни прашања (76% се „многу“ или „донекаде заинтересирани“). 
Четворица од десет испитаници понекогаш или често дискутираат за овие 
прашања со други луѓе, додека шест од десет ретко или никогаш не 
дискутираат.

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата  
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

10% 
Многу

35% 
Донекаде

35%
Не многу

19%
Воопшто не

1%
Не знае

Според учесниците во фокус групата, пандемијата со КОВИД-19 котира највисоко меѓу 
општествено-политичките прашања во однос на квалитетот на животот. Други прашања 
што испитаниците ги наведоа се однесуват на  тековната економска состојба во земјата, 
невработеноста и социјалната стабилност. 

МЛАДИ ОД РУРАЛНИ 
ОБЛАСТИ 



Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Специфични потреби на 
вашата етничка група

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

65%
57%

63%
58%

60%
62%

60%
55%

53%
50%

Повеќе од 70% од учесниците во истражувањето посочија дека економската и социјалната 
стабилност, локалните проблеми и здравствената заштита котираат највисоко меѓу 
прашањата специфични за оваа група и се клучните фактори за нивно општествено и 
политичко активирање. 

Во споредба со другите групи вклучени во истражувањето, оваа група е најмалку 
загрижена за специфичните потреби на нивниот род, етничка група или меѓуетничките 
односи воопшто. 

Оваа демографска група изразува незадоволство од квалитетот на животот на младите 
во руралните области. Изразена е загриженоста за недостатокот на културни настани, 
забава и друга содржина во која можат да учествуваат, поради што младите претежно го 
поминуваат слободното време во локалните кафулиња и казина.

Миграцијата, исто така, котира високо меѓу прашањата од интерес (вклучително и во 
урбаните делови на земјата), поради тоа што младите луѓе ги напуштаат руралните 
области и се преселуваат во поголеми места или се иселуваат од земјата. Испитаниците 
укажуваат на незаинтересираноста за земјоделството, професија која е во изумирање.

Понатаму, групата се соочува со тешкотии со јавниот превоз до соседните градови, што 
ги принудува младите да патуваат заедно во групи или пак да користат такси услуги.

Животна средина 67%
59%

Прашања од интерес
Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку ве мотивираат следниве прашања/теми да 
бидете општествено и политички активни?

Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

Здравство

Образование

Корупција

70%

74%
71%

74%
63%

70%
65%

68%
63%

78%



Истражувањето покажува дека 52% од испитаниците „воопшто не се“ или „не 
се многу заинтересирани“ за тековните општествено-политички случувања во 
земјата и во светот, додека 47% се „многу“ или „донекаде заинтересирани“. 
Нешто повеќе од половина (51%) ретко или никогаш не дискутираат за овие 
прашања со други луѓе. Понатамошната анализа покажува дека жените за 13% 
помалку од мажите покажуваат интерес за општествено-политичките 
случувања и се подготвени да разговараат за овие прашања со други луѓе. 

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата 
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

10% 
Многу

37% 
Донекаде

31%
Не многу

21%
Воопшто не

1%
Не знае

ЖЕНИ



Здравствената заштита (83%), економската и социјалната стабилност (78%) и животната 
средина (75%) се трите проблеми кои преовладуваат кај испитаниците и се сметаат за 
клучни мотивирачки фактори за нивното социјално и политичко активирање, 
проследено со образованието и грижата за локалното управување.

Испитаничките најмалку се грижат за специфичните потреби поврзани со нивната 
етничка група, меѓуетничките односи и интересно, со специфичните потреби на 
нивниот род. 

И квалитативните и квантитативните истражувања покажуваат дека главните 
приоритети на жените се од социјален и инфраструктурен карактер, во врска со грижа 
за децата, градинките, училиштата и безбедноста на населбите. Жените се претежно 
заинтересирани за конкретни прашања што можат да го подобрат нивниот живот и 
животот на членовите на семејството, а помалку се заинтересирани за апстрактни и 
политички прашања.  

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активна

57%
50%

59%
53%

Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку ве мотивираат следниве прашања/теми да 
бидете општествено и политички активни?

Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

Здравство

Животна средина

Образование

Корупција

64%

73%
65%

83%
74%

70%
60%

72%
65%

75%
66%

78%

Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Специфични потреби на 
вашата етничка група

70%
61%

63%
55%

58%
54%

Прашања од интерес



Истражувањето покажува дека 53% од испитаниците „воопшто не се“ 
или „не се многу заинтересирани“ за тековните општествено-политички 
случувања во земјата и во светот, додека 46% се „многу“ или „донекаде 
заинтересирани“. Покажаниот интерес нема разлика во споредба со жени 
од урбаните средини.Нешто над половина од овие жени (55%) ретко или 
никогаш не разговараат за овие прашања со други луѓе, во споредба со 46% 
од жени од урбаните средини кои не сакаат да разговараат за општествено-
политички прашања. 

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата 
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

9% 
Многу

37% 
Донекаде

33% 
Не многу

20% 
Воопшто не

1% 
Не знае

ЖЕНИ ОД РУРАЛНИ 
ОБЛАСТИ 



Здравствената заштита (83%), економската и социјалната стабилност (78%) и локалните 
проблеми (75%) се трите приоритетни проблеми кај испитаниците. Овие прашања, 
вклучително и образованието, се сметаат за клучни мотиватори за нивното социјално и 
политичко активирање.

Оваа група е најмалку загрижена за меѓуетничките односи и специфичните потреби на 
нивната етничка група, нивниот род и судството. 

Резултатите што се однесуваат на „специфичните потреби на нивниот род“ може да се 
читаат заедно со недостигот на знаење и родовото слепило во перцепцијата на нивните 
социјални проблеми, со исклучок на родовата нееднаквост и системските неповолности 
и дискриминацијата на жените.  

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

60%
54%

63%
55%

Специфични потреби на 
вашата етничка група

60%
56%

Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку ве мотивираат следниве прашања/теми да 
бидете општествено и политички активни?

Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

Здравство

Животна средина

Образование

Корупција

66%

75%
70%

83%71%

68%
60%

72%
66%

74%
63%

78%

Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

72%
64%

63%
56%

Прашања од интерес



17  http://iph.mk/wp-content/uploads/2014/09/UpatsТВo-lica-so-posebni-potrebi-so-cip.pdf

Истражувањето покажува дека 55% од испитаниците во анкетата „воопшто не 
се“ или „не се многу заинтересирани“ за тековните општествено-политички 
случувања во земјата и во светот (девет проценти повеќе во споредба со 
општата популација), додека 42% се „многу“ или „донекаде заинтересирани“. 
Речиси половина од учесниците во истражувањето (49%) ретко или никогаш 
не разговараат за овие прашања со други луѓе (5 процентни поени повеќе од 
општата популација). 

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата 
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

11% 
Многу

31% 
Донекаде

35% 
Не многу

20% 
Воопшто не

4% 
Не знае

Групата изрази загриженост во врска со пандемијата со КОВИД-19 и ограниченото 
функционирање на институциите, пред сè во сферата на здравствената заштита 
и образованието. Загриженост беше исто така изразена во врска со состојбата во 
приватниот сектор. 

Лицата со попреченост се ранлива група која сè уште е на маргините на општеството.

Тие честопати се соочуваат со изолација во заедницата каде што живеат. Покрај 
неповолните социо-економски односи на лицата со попреченост, потребна е и социјална 
заштита во сите сфери на општествениот живот: здравствена заштита, образование, 
вработување и други области.

Понатаму, стапката на невработеност на лицата со попреченост е трипати поголема од 
стапката на невработеност на општата популацијa17, при што овие лица најчесто работат 
ниско платена работа и не учествуваат на пазарот на трудот.

ЛИЦА СO ПОПРЕЧЕНОСТ



Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Специфични потреби на 
вашата етничка група

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествени и политички активен

62%
71%

68%
51%

47%
60%

47%
47%

51%
47%

Испитаниците од истражувањето посочија дека здравствената заштита (75%), 
образованието (66%) и локалните проблеми (66%) се најважните прашања што ги засега 
оваа категорија луѓе. 

Испитаниците најмалку се грижат за специфичните потреби поврзани со нивната 
етничка група, меѓуетничките односи и специфичните потреби на нивниот род. 

Дополнително, здравствената заштита (73%), специфичните потреби поврзани со 
нивното живеалиште (71%) и економската и социјалната стабилност (62%), како и 
животната средина (62%) се клучните мотиватори за интензивирање на социјалниот и 
политичкиот ангажман на оваа група. 

Животна средина

Образование 66%
55%

60%
62%

Корупција 58%
53%

Здравство 75%
73%

Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

62%

66%
53%

62%

Прашања од интерес
Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку следниве прашања/теми ве мотивираат да 
бидете општествено и политички активни?



Истражувањето покажува дека 62% од испитаниците „воопшто не се“ или 
„не се многу заинтересирани“ за тековните општествено-политички 
случувања во земјата и во светот, додека 37% се „многу“ или „донекаде 
заинтересирани“. Речиси половина од учесниците во истражувањето (45%) 
ретко или никогаш не разговараат за овие прашања со други луѓе. Ромските 
граѓани со завршено средно или високо образование се позаинтересирани 
за тековните општествено-политички случувања. 

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

8% 
Многу 
заинтересирани

29% 
Донекаде 
заинтересирани

30%
Не многу 
заинтересирани

32%
Воопшто 
незаинтересирани

РОМИ



Повеќе од 70% од учесниците во истражувањето посочија дека економската и социјалната 
стабилност, локалните проблеми и здравствената заштита котираат највисоко меѓу 
прашањата карактеристични за оваа група и се клучните фактори за нивно општествено 
и политичко активирање. 

Учесниците во истражувањето најмалку се грижат за специфичните потреби поврзани 
со нивниот род, животната средина и судството. Тие се загрижени за секојдневните 
проблеми во врска со катастарски недефинираните ромски населби, изградба на објекти 
без соодветна документација, недостаток на лична документација, инфраструктурата, 
водоснабдувањето и канализацијата, како и социјалната и здравствената заштита.

Животна средина

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

53%
53%

37%
36%

Образование

Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

Здравство

Меѓуетнички односи

Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Корупција

Специфични потреби на 
вашата етничка група

58%

74%
64%

73%
58%

69%
53%

61%
44%

60%
50%

56%
45%

54%
41%

54%
41%

76%

Прашања од интерес
Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку ве мотивираат следниве прашања/теми да 
бидете општествено и политички активни?



Во споредба со општата и руралната популација, луѓето кои живеат во 
оддалечени заедници се позаинтересирани за општествено-политичките 
случувања и почесто разговараат за овие прашања со други луѓе. 

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата 
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

14% 
Многу

45% 
Донекаде

24%
Не многу

18%
Воопшто не

Истражувањето покажува дека околу 59% од испитаниците се „многу“ или „донекаде 
заинтересирани“ за општествено-политички развојни прашања, додека 42% „воопшто 
не се“ или „не се многу“ заинтересирани. Шеесет и четири проценти (64%) од 
испитаниците понекогаш или често разговараат за овие прашања со други луѓе, додека 
36% ретко или никогаш не разговараат.

Според учесниците во фокусната група, пандемијата со КОВИД-19 и формирањето на 
новата влада котираат највисоко меѓу општествено-политичките прашања од интерес за 
оваа група. Овие две приоритетни прашања се под влијание на развојот на настаните во 
текот на спроведување на истражувањето. Други прашања од интерес на испитаниците 
се економската состојба во земјата, социјалната стабилност, проблемите во приватниот 
сектор и семејното насилство. 

ЛИЦА ОД ОДДАЛЕЧЕНИ
ЗАЕДНИЦИ 



Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Специфични потреби на 
вашата етничка група

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

70%
63%

59%
59%

60%
56%

62%
51%

59%
58%

Здравствената заштита, економската и социјалната стабилност и локалните проблеми 
се најважните прашања за луѓето што живеат во оддалечени заедници, согласно 
наведеното од повеќе од три четвртини од испитаниците. Испитаниците понатаму 
забележуваат дека овие проблеми, особено локалните прашања, се клучните фактори за 
нивно социјално и политичко активирање. 

Оваа група е најмалку загрижена за специфичните потреби на нивниот пол, судството и 
специфичните потреби поврзани со нивната етничка група. 

Луѓето кои живеат во оддалечени заедници изразуваат незадоволство од лошата 
инфраструктура, водоснабдувањето, управувањето со отпадот и депониите, лошиот 
јавен превоз и недостигот на здравствени услуги. 

Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

Здравство

Животна средина

Образование

Корупција

69%

75%
72%

81%
70%

64%
64%

70%
64%

76%

Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку ве мотивираат следниве прашања/теми да 
бидете општествено и политички активни?

65%
59%

Прашања од интерес



Плаќаме највисоки цени, а ги добиваме најлошите 

производи и услуги. Зборувам за облека, храна 

и услуги. Можеме да бидеме благодарни само за 

чистиот воздух и за незагаденоста на воздухот.
Маж, 33, Делчево

Нема замена за лекарите во пензија. Не постои 

невролог, ниту гинеколог. Има само еден гинеколог 

за целиот регион на Источна Македонија. 
Жена, 53, Пехчево

“

“

”

”

Оваа група се соочува со тешкотии со невработеноста, нискиот животен стандард 

поголеми места и/или надвор од земјата.
и миграција, поради што младите луѓе ги напуштаат руралните области и се селат на 



Во споредба со општата популација, многу сиромашните лица се помалку 
заинтересирани за општествено-политичките случувања во земјата и во 
светот. Слично како и другите маргинализирани и ранливи демографски 
групи, ова најверојатно се должи на фактот што многу сиромашните најмногу 
се грижат да „сврзат крај со крај“ и да преживеат. 

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

13% 
Многу

32% 
Донекаде

34%
Не многу

22%
Воопшто не

Истражувањето покажува дека околу 45% од испитаниците се „многу“ или „донекаде 
заинтересирани“ за општествено-политички прашања, додека 56% „воопшто не се“ или 
„не се многу“ заинтересирани. 

Педесет и четири проценти (54%) од испитаниците понекогаш или често разговараат за 
овие прашања со други луѓе, додека 66% ретко или никогаш не разговараат.

Со оглед на исклучително тешката финансиска состојба на оваа демографска група, 
нивната примарна грижа е како да го поминат и да го преживеат денот.

МНОГУ СИРОМАШНИ 
ЛИЦА



Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

Здравство

Животна средина

Образование

Корупција

69%

70%
66%

81%
69%

68%
54%

68%
63%

75%

68%
62%

Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Специфични потреби на 
вашата етничка група

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

62%
58%

57%
50%

55%
45%

56%
47%

62%
52%

Здравствената заштита (наведена од 81%), економската и социјалната стабилност 
(наведена од 75%) и локалните проблеми (наведени од 70%) се трите најважни прашања 
за оваа група на испитаници. 

Овие прашања, првенствено локалните, се клучните мотиватори за нивното општествено 
и политичко активирање. 

Слично како и другите демографски групи, според учесниците во фокусната група, 
кризата со КОВИД-19, економската состојба во земјата и вработувањето котираат 
највисоко меѓу општествено-политичките прашања од важност за квалитетот на 
животот. 

Поради разочараноста од политичките партии (најмногу поради неисполнување на 
ветувањата), манипулациите и притисоците, оваа група е помалку заинтересирана за 
националните политички прашања. 

Прашања од интерес 
Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку од следниве прашања/теми ве мотивираат да 
бидете општествено и политички активни?



Сиромашните луѓе се претежно заинтересирани за конкретни прашања што можат да 
им го подобрат личниот  и семејниот живот, како и за прашања што им се важни. Тие се 
помалку заинтересирани за апстрактни и политички прашања, што се гледа и од нискиот 
интерес за општествено-политичките случувања. 

Оваа група е најмалку загрижена за специфичните потреби на нивната етничка група, 
образованието, меѓуетничките односи и судството. 



Во споредба со општата популација, долгорочно невработените лица се 
помалку заинтересирани за општествено-политичките случувања и поретко 
разговараат за овие прашања со други луѓе. Истражувањето покажува дека 
околу 43% од испитаниците се „многу“ или „донекаде заинтересирани“ за 
општествено-политичките прашања, додека 54% „воопшто не се“ или „не 
се многу“ заинтересирани. Како и кај другите маргинализирани и ранливи 
демографски групи, ова најверојатно се должи на менталитетот „врзување 
крај со крај“ што е доста застапен поради општествено-економските 
проблеми. Четворица од десет испитаници понекогаш или често разговараат 
за овие прашања со други луѓе, додека шест од десет ретко или никогаш не 
разговараат.

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата  
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

7% 
Многу

36% 
Донекаде

32% 
Не многу

22% 
Воопшто не

2% 
Не знае

ДОЛГОРОЧНО 
НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА 



Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

Здравство

Животна средина

Образование

Корупција

68%

66%
66%

75%
73%

64%
62%

66%
56%

72%

69%
62%

Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

Специфични потреби на 
вашата етничка група

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам општествено и политички активен

65%
56%

63%
61%

65%
52%

52%
50%

56%
43%

Здравствената заштита и економската и социјалната стабилност се најважните прашања 
за долгорочно невработените лица, што е наведено од повеќе од 70% од испитаниците. 
Покрај тоа, овие прашања се клучните мотиватори за нивно социјално и политичко 
активирање. Ова може да се објасни со фактот што долгорочно  невработените лица, 
како и сиромашното население, се несразмерно повеќе погодени, и нивната здравствена 
заштита, економска и социјална стабилност се загрозени. 

Според учесниците во фокус групата, пандемијата со КОВИД-19 котира највисоко меѓу 
општествено-политичките прашања во врска со квалитетот на животот. Тие исто така се 
загрижени за моменталната економска состојба во земјата, невработеноста, социјалната 
стабилност, образованието и судството. 

Прашања од интерес 
Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку следниве прашања/теми ве мотивираат да 
бидете општествено и политички активни?



Оваа група нема компензаторни механизми како заштеди, социјален капитал и врски 
што ќе им помогнат да се прилагодат на новите околности. 

Како и општата популација и другите демографски групи, оваа група е најмалку 
загрижена за специфичните потреби на нивниот род и меѓуетничките односи воопшто, 
бидејќи се бори да ги задоволи основните егзистенцијални потреби. 



Речиси половина од испитаниците (48%) „воопшто не се“ или „не се многу 
заинтересирани“ за општествено-политичките случувања во земјата и во 
светот, додека 52% се „многу“ или „донекаде заинтересирани“. Податоците 
од истражувањето укажуваат дека нема значителна разлика во интересот за 
општествено-политичките случувања во споредба со општата популација. 
Половина од учесниците во истражувањето ретко или никогаш не разговараат 
за овие прашања со други луѓе, што е за шест проценти повеќе во споредба 
со општата популација (44%). 

Интерес за општествено-политичките 
случувања во земјата
Колку сте заинтересирани 
за тековните општествено-
политички случувања во 
земјата и во светот?

17% 
Многу

35% 
Донекаде

31% 
Не многу

17% 
Воопшто не

ДРУГИ ЕТНИЧКИ 
ЗАЕДНИЦИ



Повеќе од три четвртини од испитаниците во анкетата посочија дека здравствената 
заштита (87%), економската и социјалната стабилност (86%) и локалните проблеми (77%) 
се главните прашања за кои се интересираат. Истите прашања се клучните мотиватори 
за нивно поактивно учество во општеството и политиката. 

Учесниците во истражувањето најмалку се грижат за судството, специфичните потреби 
поврзани со нивниот род и корупцијата.   

Специфични потреби на 
вашата етничка група

Меѓуетнички односи

Специфични потреби 
на жените/мажите 

Теми кои ме засегаат
Теми кои ме мотивираат да бидам социјално и општествено активен

66%
51%

66%
56%

62%
54%

Прашања од интерес
Колку ве загрижуваат следниве информации/прашања/теми?
Колку од следниве прашања/теми ве мотивираат да 
бидете опшествено и политички активни?

Економска и социјална 
стабилност

Локални проблеми

Здравство

Животна средина

Образование

Корупција

77%

77%
73%

87%
70%

64%
56%

71%
63%

86%

74%
68%

Судство

Специфичните потреби на 
вашето место на живеење 

77%
66%

56%
52%


