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Истражувачите во Центарот за култура и културолошки студии, врз основа на сознанијата што произлегоа од 
укажувањата на разни форуми, работилници, собири, анкети за тоа што, всушност, се подразбира кога се 
спомнува поимот европски вредности, дојдоа до заклучок дека овој поим е чадор-термин кој покрива сè и сешто и 
дека, всушност, и не се знае на што точно се однесува. Во Република Македонија за европските вредности се 
зборува многу, особено во контекст на спорот со името. По 2008 година, кога РМ не доби покана за членство во 
НАТО, а потоа и не доби датум за преговори со ЕУ, поимот европски вредности, особено во медиумите, е предмет 
на дискусија, но најчесто со негативни конотации. Тоа го поттикна истражувачкиот тим на ЦККС пред УСАИД и 
Фондацијата Отворено општество - Македонија да предложи проект со наслов Опсегот и значењето на поимот 
европски вредности во македонските печатени медиуми, директно раководејќи се од ставот дека опсегот и 
значењето на овој поим не се дадени еднаш за секогаш и за него може да се преговара. Ваквиот став беше потврден 
и со спроведената анализа, која појде од претпоставката дека по 2008 година, кога разочарувањето на 
македонските граѓани од одлуките на ЕУ и НАТО беше големо, а евроскептицизмот почна да расте, за поимот  
европски вредности ќе се врзат многу различни значења. Оттука и истражувањето се концентрира на последните 
пет години, односно на периодот 2009-2013. Под раководство на проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева („Нова 
Македонија“ и компаративна анализа на весниците), истражувачкиот тим во состав проф. д-р Мишел Павловски 
(„Дневник“ и „Утрински весник“), м-р Наташа Илиевска-Таневски („Вест“), Тамара Чаусидис („Фокус“) и м-р 
Александра Јуруковска („Вечер“), според Лисабонската декларација, изведоа обележја и атрибути на поимот европски 
вредности кои се анализираа во шест македонски печатени медиуми: дневните весници „Нова Македонија“, 
„Утрински весник“, „Дневник“, „Вест“, „Вечер“ и неделникот „Фокус“. Ова издание ги претставува резултатите од 
истражувањето. Проектот има за цел и практично да делува преку организирање на работилници за студентите 
по новинарство во кои активно учествува и доц. д-р Сузана Џамтоска-Здравковска. Исто така, проектот има за 
цел, преку широко претставување на резултатите од трудот, да се поведе дебата за чекорите што треба да се 
преземат во иднина, а во кои свој придонес даде и Дејан Георгиевски, претставник од партнерската организација 
Центар за развој на медиуми, Скопје. 

Од истражувачкиот тим на ЦККС 
 
 
 
 
 

Ова издание е овозможено со поддршка од американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој 
(УСАИД), во рамките на Проектот на УСАИД за граѓанско општество. Содржината на изданието е одговорност на 
Центарот за култура и културолошки студии и не ги изразува ставовите на УСАИД или на Владата на Соединетите 
Американски Држави. 
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Вовед 
Првичната идеја за обединување на неколку земји од Западна Европа со цел да се постигне поголема 

економска моќ и да се обезбеди мир во Европа (значи како економска и воено-одбранбена формација) 
прерасна во идеја за обединување на Европа во заедница која ќе ги надмине економските рамки и ќе влезе 
во сферата на политичкото. Имагинирањето на ЕУ како проект за обединување на различните национални 
држави во Европа, на површина ги изнесе сложените прашања кои ги засегаат различностите на 
националните култури и, следствено, го акцентира прашањето за идентитетот/идентитетите. Основната 
дилема која се актуализира во рамките на проектот ЕУ е: како да се имагинира заедничкиот европски 
идентитет, а притоа да не се избришат спецификите на одделните национални култури? Односно: можат ли 
да се издвојат вредности кои се заеднички за жителите на Европа и во кои тие веруваат, па следствено да се 
именуваат како европски? Прашањето кои се тие вредности влегува во сферата на преговарањето, бидејќи 
станува збор за различни традиции и култури, а со тоа и за различни вредносни системи. Тие, пак, влијаат 
врз тоа што се подразбира под поимот европски идентитет. Синтагмата заеднички европски вредности, 
наместо да го објасни, уште повеќе го заматува и онака недоволно јасниот термин европски идентитет. 

Трудот „Опсегот и значењето на поимот европски вредности во македонските печатени медиуми” 
сака да го истражи прашањето кои вредности, кои убедувања и кои слики, денес, се релевантни за жителите 
на Европа? Кои се разликите меѓу одделните региони и нации и можат ли тие да се обединат во заеднички 
систем на европски вредности? Што се подразбира под поимот европски вредности во Македонија? 

За да се испита опсегот на поимот треба да се истражи со кои елементи и значења чадор-терминот 
европски вредности се „полни“ во различни регионални и национални култури. Ова прашање се 
актуализира со идејата за проширување на ЕУ со земјите од Централна и од Југоисточна Европа. И покрај 
декларираната волја процесот да заврши што е можно побрзо, дел од Европа сè уште останува надвор од 
границите на ЕУ, меѓу другото и поради различниот систем на вредности во различните региони. Штефан 
Денерт за состојбата на постсоцијалистичките земји од Централна и од Југоисточна Европа констатира: 
„Вакуумот на вредности и на идентификации, што настана по распаѓањето на еден децениски доминантен 
општествен модел, мораше да се исполни. Најчесто, тоа се случуваше со навраќање кон митовите за 
независност и кон национално ориентираната религија на мнозинското население. Вредностите го 
оформуваат идентитетот, и обратно, идентитетот влијае врз формирањето на вредносните претстави. Затоа 
од големо значење е дали идентитетите, кои повторно се пронајдени или редефинирани во Југоисточна 
Европа, можат и сакаат да се стават под чадорот на вредностите во ЕУ или, пак, постои отпор против овие 
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вредности, кои на дел од населението ќе му отежнат не само да ги прифати барањата на ЕУ туку и да ги 
исполни со живот“. (Денерт, 2006:7)  

Ако во почетниот период на имагинирањето на Европската унија беше речиси јасно што се 
подразбира под поимот европски вредности, со одлуката ЕУ да ги прошири своите граници, работите 
стануваат покомпликувани. Дел од проследувачите на актуелните состојби сметаат дека за утврдениот 
систем на заеднички вредности на Западна Европа сега веќе мора да се преговара, затоа што со 
проширувањето на ЕУ веќе не постои консензус по ова прашање. Како што наведува Холм Зундхаусен во 
текстот „Постојат ли европски вредности? Размисли околу вредносните системи во земјите на Југоисточна 
Европа и во Европската Унија“(Зундхаусен, 2007), со влегувањето на земјите од Југоисточна Европа во ЕУ, 
постои потреба за одново преиспитување на терминот заеднички европски вредности кое ќе го земе 
предвид настанувањето и менувањето на вредносните системи во самите земји од овие региони. Тој 
понатаму истакнува дека постои недостиг од емпириски проучувања на вредносните системи на овие земји 
и ја нагласува ургентната потреба од ваков тип истражувања, зашто, според него, без нивното вградување 
во т.н. европски идентитет целосна интеграција и не е можна. 

Поаѓајќи од оваа констатација, се претполага дека можен начин да се надомести недостигот е да 
се проследат националните медиуми како значајни фактори во креирањето и презентирањето на јавното 
мислење, а со тоа и начин да се истражи што се подразбира под терминот европски вредности во 
Македонија. 

Истражувањето поаѓа од претпоставката дека постои јасна меѓузависност на термините Европа, 
Западна Европа, Европска унија, Балкан, Македонија, европски вредности, национални вредности во 
разгледувањето на поимот европски идентитет. Притоа, сосем сме свесни за фактот дека првите четири 
се географски одредници, петтиот спаѓа во сферата на политичкото, додека последните два се изведуваат 
од меѓусебното влијание на повеќе фактори: од историјата и верувањата до етиката и културата. Оттука и 
ставот дека она на што се темели европскиот идентитет, всушност, се европските вредности, кои треба да 
бидат заеднички за сите членки на Европската унија. Зашто, како што вели Диболд, во процесот на 
преговарање за заедничките вредности потребна е толеранција за вкупната содржина на дискурсот на 
вредностите и консензус за тоа за што не се преговара. Според него, оној што ги оспорува вредностите за 
кои не се преговара „се поставува и себеси надвор од дебатата. Меѓутоа, ова значи и следново: онаму каде 
што не може да се постигне консензус за овие основни правила, како единствени можности остануваат само 
мирна разделба (односно „коегзистенција”) или примена на сила. (Диболд, 2006:9)  

Прифаќајќи ја оваа теза, трудот има за цел да испита дали, според посочените медиуми, Македонија 
може да се вклучи во расправата за европските вредности и каде, од аспект на нејзините специфики, може 
да преговара.  
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Дилеми околу поимите вредност 

и европски вредности 
Важен услов за функционирање на секое општество е заедничкиот став за основните правила на 

заемно разбирање. За да може да функционира како заедница, секоја група на луѓе, низ договори и 
преговори, воспоставува заеднички систем на вредности кој, во голема мера, е задолжителен за сите 
членови на заедницата. Во општествениот соживот, дискурсот за вредностите служи и за уредување на 
соживотот и за поставување правила. Тоа се колективни, јавни вредности, за разлика од индивидуалните, 
приватни, вредности кои, иако во голема мера се уредени и од колективните, не бараат такво усогласување. 
Но, она по што копнее, се стреми или верува поединецот, влијае на колективот, и обратно. Затоа често пати 
е тешко да се дефинираат јавните и приватните вредности, а уште потешко јасно да се подредат во 
хиерархиски ред. „Дури и кога постои заеднички интерес за постоење на задолжителни правила, сепак не е 
загарантирано дека сите се согласни за областите на кои тие правила треба да се однесуваат. Меѓутоа, 
договорот за заеднички правила претпоставува договор и за материјата што се регулира. Ако не постои таков 
договор, не може да се очекува ефикасен дискурс за правила“. (Диболд, 2006:9) 

Токму затоа, воспоставувањето правила врз снова на дискурсот на вредности не е лесна работа. 
Често, мислењата за тоа кои се суштинските, па дури базичните вредности врз кои се воспоставува системот 
се разликуваат, и тоа не само меѓу културите туку, често пати, и меѓу поединци во една иста заедница. Од 
успешноста на процесот на преговарање и договарање за тоа кои вредносни системи ќе важат во една 
заедница, зависи успешниот соживот. Тоа претпоставува одреден консензус за определени вредности и 
донесување одлуки во една или во друга насока.  

Ова посочување покажува дека поимот вредност не е универзален термин (иако некои базични 
претпоставки на содржината на овој поим можеме да ги сметаме за обврзувачки). Тоа, пак, укажува на 
неговата повеќезначност и неопределеност.  

Од културолошки аспект, „вредноста е обележје што текстот, предметот или личноста го добива во 
чинот на вреднување. Но, за вреднување не може да се смета секое дејствие на обележување, туку само она 
кое е соочено со избор (...) Тоа значи дека припишаното обележје го одвојува едниот ентитет од другите, со 
оглед на мерилото воведено заради негова споредливост. Додека нема освестени мерила, нема ни избор 
помеѓу вредностите (...) Дури откако ќе дојде до судир помеѓу мерилата, обележјата се одвојуваат од тие 
ентитети, се преместуваат во чинот на нивната проценка - и стануваат вредност. Вредноста, значи, е 
релативна величина зависна од одредниците на чинот на атрибуција ...“ (Biti, 2000:123) Во нашиов случај тоа 
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би значело најпрвин да се одредат обележјата на поимот европски вредности. Тие, врз основа на одредени 
мерила какви што се: заедничка историја, припадност на ист културен круг, насоченост кон демократско 
политичко уредување и сл, во ЕУ нормативно се дефинирани и таксативно се дадени. Нашата цел е споредба 
на обележјата и атрибутите одредени од ЕУ со оние во Република Македонија. Но, нашата цел нема да 
биде споредба заради воспоставување хиерархии (важна во рамките на еден систем на вредности, на пр. 
европскиот), туку споредба заради дефинирање елементи на блискост и разлика во слични, но 
диферентни системи.  

За да го дефинираме опсегот на поимот европски вредности мораме да ги вклучиме идеите, 
контекстот, изборот, желбите, чувствата, искуствата итн. во рамките на дадениот, европски вредносен 
систем. Но, бидејќи поимот не претпоставува единствен контекст во кој се употребува, а се однесува на 
единствен географски простор, логично е очекувањето, овој поим во различни културни средини да се 
„полни“ со различно значење, односно да се дефинираат варијанти на европскиот вредносен систем.  

Кога станува збор за содржината на поимот европски вредности дефинирани во рамките на ЕУ, 
можеби, најсоодветно е да се цитираат формулациите на Уставот на ЕУ: „Вредностите на кои се базира 
Унијата се: почитување на достоинството на човекот, слободата, демократијата, рамноправноста, 
владеењето на правото и почитувањето на човековите права, вклучувајќи ги правата на лицата кои припаѓаат 
на малцинствата. Овие вредности се заеднички во сите земји-членки, во општества кои се карактеризираат 
со плурализам, недискриминација, толеранција, правичност, солидарност и рамноправност помеѓу мажите 
и жените.” Вака формулирани, а со оглед и на усвоената Лисабонска декларација, европските вредности 
во системот на вредности во Западна Европа се стекнуваат со обележја кои горе-долу јасно се дефинирани 
како: слобода, човекови права, демократија, правна држава, одделеност на државата од црквата, граѓанско 
општество, плурализам, недискриминација, солидарност, заштита на малцинствата, пазарно стопанство, а 
во поново време родова еднаквост,недискриминација врз основа на сексуалната ориентација, како и 
заштита на околината и заштита на културната различност.  

Во овој момент нас не интересира што се подразбира под поимот европски вредности кога станува 
збор за македонските печатени медиуми и степенот на совпаѓање/недопаѓање со веќе дефинираните во 
западноевропскиот систем.  

Значи, станува збор за разграничувања на она што се подразбира под поимот европски вредности 
кои се случуваат во дискурсот, што пак значи дека во различни заедници може да има и различни резултати 
за поимот. Кога станува збор за дефинирање на вредносниот систем во областа на политичката заедница 
(држави, сојузи на држави, протекторати, градови и рурални општини), вредносниот систем мора и 
територијално да се дефинира, а со тоа да се дефинира одреден консензус, за разлика од вредносните 
системи поврзани со верата, статусот, класата. Тоа го наметнува прашањето, кое го поставува и Диболд, до 
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каде се протега просторот на европските вредности. Тоа прашање, пак, го поставува прашањето „дали 
Југоисточна Европа, следствено и Македонија, е дел од него или, пак, е на пат да учествува во него“ и 
прашањето дали со приклучување на земјите од Југоисточна Европа „Европа со овој чекор ќе се фрагментира 
и можеби ќе се оди чекор наназад, до најмалиот заеднички интерес на слободна трговска зона или, пак, ќе 
зајакне како заедница на вредности, стекнувајќи на тој начин политичка сила“. (Диболд, 2006:10)  

ЕУ не е само економска и политичка заедница туку и заедница на вредности. Според тоа, земјите од 
Југоисточна Европа, па и Република Македонија, можат да се надеваат на членство во ЕУ доколку поседуваат 
и развиваат вредносен систем компатибилен со европскиот. Од сето до сега кажано во врска со поимите 
вредност и европски вредности, предложеното истражување може да даде појасна слика на две нивоа:  

1. кои вредности во овој историски момент за РМ се од највисоко значење и ги определуваат 
состојбите во македонското општество,  

2. дали тие се компатибилни со вредностите кои во рамките на ЕУ се сметаат за стандард. 

Методологија 
Врз основа на заклучокот дека вредноста е обележје добиено во чинот на избор на атрибути, избор 

кој се врши врз база на одредени мерила, за нас ќе биде од важност да посочиме на тоа кои обележја и 
атрибути ги добива поимот европски вредности во македонските печатени медиуми.  

Појдовна точка во истражувањето е идентификација на новинарските текстови кои во себе ја содржат 
синтагмата „европски вредности“, со цел да се одреди опсегот и значењето на поимот и евентуалните 
отстапки во однос на западноевропските. Истражувањето се темели на собирање податоци, нивно тематско 
класифицирање и анализа на медиумскиот дискурс за испитуваниот поим. Иако во врска со посочената тема 
се сретнуваат и други, тематски потесно дефинирани новинарски текстови, како на пример оние кои 
расправаат за одделните обележја од кои е составен терминот европски вредности (на пример темите: 
приспособување на македонските закони на европските или делувањето на граѓанскиот сектор), тие не се 
земени предвид. Исклучувањето на овие текстови од анализата е направено со цел да се утврди кои 
вредности во Република Македонија се сметаат за европски, т.е. кои вредности се подведуваат под терминот 
европски. Текстовите кои се занимаваат со одделните обележја и атрибути на поимот вредност во 
македонски и во европски контекст, споредбено, би можеле да бидат предмет на некое ново истражување 
кое ги надминува целите на овој труд.  

Трудот поаѓа од тезата дека во македонските печатени медиуми се информира за дел од 
обележјата и атрибутите на европските вредности, додека дел од нив не се актуализираат. Потоа, трудот 
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поаѓа од ставот дека дел од она што се подразбира како европска вредност се конфронтира со она што 
се претставува како македонска традиционална вредност. 

За да се испита валидноста на тезата се примени следнава методологија: со пребарување преку 
селекција на поимот европски вредност во електронските изданија на посочените весници, се 
идентификуваа текстовите кои експлицитно го содржат овој поим. Тие понатаму тематски се класифицираат 
(по веќе дефинирани обележја и атрибути на поимот, дадени во Лисабонската декларација) и статистички 
се обработуваат, за да се изведат мерливи показатели. Освен тематски, податоците се класифицираат и 
според годината на излегување, авторот и жанрот. Потоа, со примена на дискурзивна анализа, се изведуваат 
заклучоци во однос на поставените прашања. 

Со цел да се идентификуваат сите текстови каде што се сретнува поимот европски вредности 
прегледани се пет македонски дневни весници: Нова Македонија, Дневник, Вест, Вечер и Утрински весник 
и еден неделник - Фокус, во периодот од 2009 до 2013 година. Периодот од последниве 5 години е одреден 
врз база на специфичната положба на Македонија по самитот на НАТО во 2008-та, кога таа не го доби 
посакуваното и очекувано членство. Разочарувањето од неуспехот имплицира теза дека по овој период 
евроскептицизмот во Македонија расте, а со тоа и можноста за поголемо несовпаѓање на поимот 
европски вредности меѓу земјите-членки на ЕУ и земјата-кандидат за ЕУ - Република Македонија. 
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Статистичка анализа 
Со пребарувањето се добиени 225 резултати, и тоа: во весникот Нова Македонија идентификувани 

се 59 текста или 26,22%, во весникот Утрински весник 58, или 25,78%, во весникот Дневник - 63 текста или 
28,00%, во весникот Вест 16 текста или 7,11%, во весникот Вечер 10 текста или 4,44% и во неделникот Фокус 
19 текста или 8,44% од статиите во кои се употребува овој термин. (табела 1). Од добиените податоци може 
да се заклучи дека во весникот Дневник има најмногу текстови во кои се сретнува поимот европски 
вредности, а најмалку текстови со овој термин има во весникот Вечер. 

 

 
Нова 
Македонија 

Утрински 
весник 

Дневник Вест Вечер Фокус Вкупно 

Број на текстови 59 58 63 16 10 19 225 

Процентуална 
застапеност 

26,22% 25,78% 28,00% 7,11% 4,44% 8,44% 100,00% 

Табела 1. Вкупен број на идентификувани текстови кои го содржат поимот европски вредности и нивна бројна и 
процентуална застапеност во весниците Нова Македонија, Дневник, Утрински весник, Вест, Вечер и Фокус 

Од добиените резултати може да се заклучи дека, според фреквентноста, се издвојуваат две групи: 
за првата (Нова Македонија, Утрински и Дневник) бројната разлика во пронајдените текстови со терминот 
европски вредности е сосема мала, што дава за право да се констатира дека сите три весници посветуваат 
речиси еднакво внимание на оваа тема. Релативно честата фреквентност на поимот упатува на заклучокот 
дека во овие печатени медиуми има нагласен интерес за темата европски вредности, па, според тоа, таа се 
смета за една од важните за македонската држава.  
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Графикон 1. Графички приказ на процентуалната застапеност на поимот европски вредности во весниците Нова 

Македонија, Дневник, Утрински весник, Вест, Вечер и Фокус 

 
Графикон 2. Графички приказ на бројната застапеност на поимот европски вредности во весниците Нова Македонија, 

Дневник, Утрински весник, Вест, Вечер и Фокус. 

Во втората група весници (Вечер, Вест и Фокус) терминот европски вредности се сретнува многу 
помалку. Сепак, не може да се извлече заклучок дека тие спорадично ја третираат оваа тема. Заклучокот е 
дека овие весници спорадично го употребуваат терминот европски вредности, а повеќе се задржуваат на 
обележјата и атрибутите како засебни теми, но кои експлицитно не се доведуваат во врска со терминот 
европски вредности.  
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Класификација според обележјата и атрибутите 

(тематска класификација) 
Весникот Нова Македонија за периодот 2009-2013 година ја има следнава структура на застапеност 

на атрибутите и обележјата: 
 

Весник: Нова Македонија 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 59 

ОБЕЛЕЖЈЕ /атрибут број процент 

ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ - ПРАЗЕН ТЕРМИН, БЕЗ ОБЈАСНУВАЊЕ 3 3,26% 

ДОСТОИНСТВО 6 6,52% 

човечко достоинство 5 5,43% 

право на живот 0 0,00% 

право на физички и психички интегритет на личноста 0 0,00% 

забрана на мачење и нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување 

0 0,00% 

забрана на ропство или принудна работа 0 0,00% 

човекови вредности 0 0,00% 

принципиелност 11 11,96% 

Вкупно: 22 23,91% 

СЛОБОДА 7 7,61% 

право на слобода и на сигурност 1 1,09% 

почитување на приватниот и на семејниот живот 0 0,00% 

заштита на личните податоци 0 0,00% 

право на основање брак и семејство 0 0,00% 

слобода на мислење, совест и вероисповед 1 1,09% 

слобода на изразување и информирање 3 3,26% 

слобода на собирање и здружување 0 0,00% 

слобода за претприемаштво 0 0,00% 

право на сопственост 0 0,00% 
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право на азил 0 0,00% 

заштита во случаи на отстранување, протерување или испорака 0 0,00% 

право на слобода во уметноста и во науката 1 1,09% 

право на самоопределување и идентитет  12 13,04% 

Вкупно: 25 27,17% 

ЕДНАКВОСТ 1 1,09% 

еднаквост пред закон 3 3,26% 

з.д.с. пол 1 1,09% 

з.д.с. расата, боја на кожата 1 1,09% 

з.д.с. етничко или социјално потекло 5 5,43% 

з.д.с. јазик 0 0,00% 

з.д.с. вероисповед или уверување 5 5,43% 

з.д.с. политичко или кое било друго мислење 1 1,09% 

з.д.с. припадност на национално малцинство 0 0,00% 

з.д.с. инвалидност 0 0,00% 

з.д.с. старосна возраст 0 0,00% 

з.д.с. сексуална ориентација 2 2,17% 

културна, верска и јазична различност  4 4,35% 

меѓу мажите и жените,  0 0,00% 

старите, децата и инвалидите 0 0,00% 

Вкупно: 23 25,00% 

СОЛИДАРНОСТ 0 0,00% 

право на работникот на информирање и советување во производното 
општество  

0 0,00% 

право на колективно преговарање и договарање 0 0,00% 

право на пристап на службите и вработување 0 0,00% 

заштита во случај на неоправдано отпуштање од работа 0 0,00% 

чесни и правични услови за работа  1 1,09% 

забрана за работа на децата и заштита на младите при работа 0 0,00% 

семеен и професионален живот 0 0,00% 

социјална сигурност и социјална помош  8 8,70% 
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заштита на здравјето 0 0,00% 

пристап кон услугите од општ економски интерес 0 0,00% 

заштита на животната средина 0 0,00% 

заштита на потрошувачите 0 0,00% 

Вкупно: 9 9,78% 

ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ 1 1,09% 

избирачко право 0 0,00% 

право на добро управување 4 4,35% 

право на пристап до документи 0 0,00% 

право на европски правобранител 0 0,00% 

право на петиција 0 0,00% 

слобода на движење и живеалиште 0 0,00% 

дипломатска и конзуларна заштита 0 0,00% 

Вкупно: 5 5,43% 

ПРАВДА 4 4,35% 

право на делотворен правен лек и правично судење 0 0,00% 

претпоставка за невиност и право на судење 0 0,00% 

начела на законитост и сразмерност на кривичните дела и казните 0 0,00% 

право за сторено кривично дело да не се суди или казнува двапати 0 0,00% 

Вкупно : 4 4,00% 

СО КУЛТУРА ДО ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ 1 1,09% 

Вкупно идентификувани обележја 92 100,00% 

Табела 2. Структура на застапеноста на атрибутите и обележјата во весникот Нова Македонија 

 
Согласно со направената тематска класификација, според обележјата и атрибутите, во 

анализираните 59 текстови, идентификувани се вкупно 92 обележја/атрибути. Од вкупниот број 
идентификувани обележја/атрибути, во категоријата европски вредности-празен термин, идентификувани 
се 3 текста или 3,26%, за обележјето достоинство се зборувало 22 пати или 23,91%, за обележјето слобода 
во 25 текста или 27,17%, за еднаквост има 23 идентификувани текста или 25%, за обележјата солидарност - 
9 текста или 9,78%, за права на граѓанинот - 5 текста или 5,43% и за правда - 4 текста или 4,00%. Во весникот 
Нова Македонија има еден текст кој е класифициран во посебна категорија, различна, но блиска до 
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категориите пропишани во Лисабонската декларација - категоријата со култура до европски вредности. 
Ваквото отстапување во категоризацијата е направено со цел соодветно да се одговори на содржината на 
текстовите. 

 

 
Графикон 3. Графички приказ на процентуалната застапеност на обележјата на поимот 

европски вредности во Нова Македонија 

Од посочениот приказ може да се заклучи дека во весникот Нова Македонија најмногу се дискутира 

за обележјето слобода, а најмалку се зборува за обележјето правда. Често дискутирани обележја се и 

обележјата достоинство и еднаквост. 

Од вкупно евидентираните 92 атрибута на поимот европски вредности, обележјето достоинство 

најмногу се поврзува со атрибутот принципиелност (11 пати или 11,96%), потоа се споменува како општ 

термин (6 пати или 6,52%), а се врзува и за атрибутот човечко достоинство (5 пати или 5,43%).  
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Обележјето слобода ја има следнава структура: тоа најмногу се поврзува со атрибутот право на 

самоопределување и идентитет , 12 пати или 13,04%,, потоа се сретнува како општ термин (7 пати или 

7,61%,), 3 пати или 3,26%се поврзува со обележјето слобода на изразување и информирање, а само еднаш 

или 1,09% со атрибутот право на слобода и на сигурност. 

Обележјето еднаквост, најмногу се поврзува со обележјата забрана за дискриминација според 

етничкото или социјалното потекло и забрана за дискриминација според вероисповедта или 

убедувањето, (по 5 пати или по 5,43%). На второ место според бројот на текстовите кои третираат одреден 

атрибут на обележјето е културната, верската и јазичната различност која се анализира 4 пати или во 

4,35%, а 3 пати или 3,26% се доведува во врска со атрибутот еднаквост пред закон. Потоа, 2 пати или 2,17% 

се споменува атрибутот забрана за дискриминација според сексуалната ориентација и еднаш или 1,09% се 

споменува обележјето забрана за дискриминација според полот. Еднаш обележјето е споменато и како 

општ термин. 

Во 9 текста се зборувало за обележјето солидарност, по што може да се заклучи дека тоа е четвртата 

по ред тема за која е заинтересиран весникот Нова Македонија. Но интересно е согледувањето дека од 12 

можни атрибути поврзани со ова обележје, овде се расправа само за атрибутите социјална сигурност и 

социјална помош (8 пати или 8,70%) и еднаш или 1,09% за атрибутот чесни и правични услови за работа. 

Обележјето право на граѓанинот еднаш или 1,09% е споменато како општ термин, а сите останати 

текстови се посветени на атрибутот право на добро управување, (4 пати или 4,35%). 

Обележјето правда пак, се споменува 4 пати или 4,35%, но само како општ термин.  

Од тематската класификација (класификација според обележјата и атрибутите) на текстовите во 

весникот Нова Македонија може да се заклучи дека се застапени сите обележја кои се наведени во 

Лисабонската декларација, но тоа не може да се констатира и за атрибутите. Од дадениот преглед јасно 

се гледа дека за весникот Нова Македонија некои атрибути имаат приоритетна важност, а некои и 

воопшто не се споменуваат. Притоа, најмногу се дискутира за обележјето слобода, а најмалку се зборува 

за обележјето правда. Најчесто дискутирани обележја се слобода, достоинство и еднаквост. 
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Весникот Утрински весник за периодот 2009 -2013 година ја има следнава структура на застапеност 
на атрибутите и обележјата: 

 

Весник: Утрински весник 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 58 

ОБЕЛЕЖЈЕ /атрибут број процент 

ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ - ПРАЗЕН ТЕРМИН, БЕЗ ОБЈАСНУВАЊЕ 35 42,68% 

ДОСТОИНСТВО 0 0,00% 

човечко достоинство 0 0,00% 

право на живот 0 0,00% 

право на физички и психички интегритет на личноста 0 0,00% 

забрана за мачење и нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување 

0 0,00% 

забрана на ропството или на принудната работа 0 0,00% 

човекови вредности 2 2,44% 

принципиелност 2 2,44% 

Вкупно: 4 4,88% 

СЛОБОДА 5 6,10% 

право на слобода и на сигурност 0 0,00% 

почитување на приватниот и на семејниот живот 0 0,00% 

заштита на личните податоци 0 0,00% 

право на основање брак и семејство 0 0,00% 

слобода на мислење, совест и вероисповед 1 1,22% 

слобода на изразување и информирање 6 7,32% 

слобода на собирање и здружување 0 0,00% 

слобода за претприемништво 0 0,00% 

право на сопственост 0 0,00% 

право на азил 0 0,00% 

заштита во случаи на отстранување, протерување или испорака 0 0,00% 

право на слобода во уметноста и во науката 0 0,00% 

право на самоопределување и идентитет 5 6,10% 

Вкупно: 17 20,73% 
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ЕДНАКВОСТ 0 0,00% 

еднаквост пред закон 0 0,00% 

з.д.с. пол 0 0,00% 

з.д.с. расата, боја на кожата 0 0,00% 

з.д.с. етничко или социјално потекло 2 2,44% 

з.д.с. јазик 0 0,00% 

з.д.с. вероисповед или уверување 0 0,00% 

з.д.с. политичко или кое било друго мислење 0 0,00% 

з.д.с. припадност на национално малцинство 5 6,10% 

з.д.с. инвалидност 0 0,00% 

з.д.с. старосна возраст 0 0,00% 

з.д.с. сексуална ориентација 1 1,22% 

културна, верска и јазична различност 4 4,88% 

меѓу мажите и жените,  0 0,00% 

старите, децата и инвалидите 0 0,00% 

Вкупно: 12 14,63% 

СОЛИДАРНОСТ 3 3,66% 

право на работникот на информирање и советување во производното 
општество 

0 0,00% 

право на колективно преговарање и договарање 0 0,00% 

право на пристап до службите и вработување 0 0,00% 

заштита во случај на неоправдано отпуштање од работа 0 0,00% 

чесни и правични услови за работа 0 0,00% 

забрана за работа на децата и заштита на младите при работа 0 0,00% 

семеен и професионален живот 0 0,00% 

социјална сигурност и социјална помош 0 0,00% 

заштита на здравјето 0 0,00% 

пристап кон услугите од општ економски интерес 0 0,00% 

заштита на животната средина 2 2,44% 

заштита на потрошувачите 0 0,00% 

Вкупно: 5 6,10% 
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ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ 1 1,22% 

избирачко право 1 1,22% 

право на добро управување 6 7,32% 

право на пристап до документи 0 0,00% 

право на европски правобранител 0 0,00% 

право на петиција 0 0,00% 

слобода на движење и живеалиште 0 0,00% 

дипломатска и конзуларна заштита 0 0,00% 

Вкупно: 8 9,76% 

ПРАВДА 1 1,22% 

право на делотворен правен лек и правично судење 0 0,00% 

претпоставка за невиност и право на судење 0 0,00% 

начела на законитоста и сразмерноста на кривичните дела и на казните 0 0,00% 

право за сторено кривично дело да не се суди или казнува двапати 0 0,00% 

Вкупно : 1 1,22% 

Вкупно идентификувани обележја 82 100,00% 

Табела 3. Структура на застапеноста на атрибутите и обележјата во весникот Утрински весник 

Согласно со направената тематска класификација според обележјата и атрибутите, во анализираните 
58 новинарски текстови, идентификувани се вкупно 82 обележја/атрибути. Од вкупниот број 
идентификувани обележја/атрибути, во категоријата европски вредности-празен термин идентификувани 
се 35 текста или 42,68%, за обележјето достоинство се зборувало во 4 текста или 4,88%, за обележјето 
слобода - во 17 текста или 20,73%, а за обележјето еднаквост во 12 текста или 14,63%. За обележјето 
солидарност се дискутирало 5 пати или 6,1%. Обележјето права на граѓанинот е дискутирано во 8 текста 
или 9,76%, а правда во 1 текст или 1,22%. 

Од табеларниот преглед може да се заклучи дека во Утрински весник од дискутираните обележја 
најмногу се зборува за европските вредности како општ термин, како и за обележјето слобода, а најмалку за 
обележјето правда - само еднаш.  
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Графикон 4. Графички приказ на процентуалната застапеност на обележјата на поимот 

европски вредности во Утрински весник 

 

Структурата на обележјето достоинство е сочинета од следниве атрибути: човекови вредности и 
принципиелност. За двата атрибута дискутирано е во два текста или 2,44%. 

Иако обележјето слобода се јавува најчесто, тоа се поврзува само со три атрибути, а пет пати или 
6,1% се спомнува како општ термин. Со атрибутот слобода на изразување и информирање се поврзува 6 пати 
или 7,32%, во контекст на атрибутот право на самоопределување и идентитет - 5 пати или 6,1%. Најретко 
обележјето слобода се поврзува со атрибутот слобода на мислење, совест и вероисповед: само еднаш 
(1,22%). 

Слична е ситуацијата и кога станува збор за обележјето еднаквост. Таму наоѓаме четири атрибути: 
еднаш или 1,22% е употребено во врска со забраната за дискриминација според сексуалната ориентација, 
во контекст на атрибутот забрана за дискриминација според етничкото или социјалното потекло се 
употребува два пати (2,44%), а во контекст на атрибутот културна, верска и јазична различност – 4 пати или 
4,88%. Во врска со атрибутот забрана за дискриминација според припадностa на национално малцинство 
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се дискутира најмногу: тој се однесува на 5 текста, односно 6,1% од текстовите кои се однесуваат на 
обележјето еднаквост. 

За обележјето солидарност се дискутирало 5 пати или 6,1%. Од тоа во три текста (3,66%) е 
употребенo како општ термин, а во два текста (2,44%) станува збор за заштита на околината. 

За обележјето права на граѓанинот се пишувало во осум текстови, односно во 9,76% од 
анализираниот материјал. Од тоа, на атрибутот право на добро управување му се посветени најголем број 
текстови – 6 или 7,32%. По еден текст, односно 1,22% се однесуваат на обележјето како општ термин и на 
атрибутот избирачко право. 

Како општ термин се употребува и обележјето правда, и тоа само еднаш. 
Од тематската класификација (класификација според обележјата и атрибутите) на текстовите во 

Утрински весник може да се заклучи дека се застапени сите теми/обележја наведени во Лисабонската 
декларација. За најголемиот дел се дискутира општо или, пак, се фаворизира одреден атрибут. 
Статистички, доминираат прашањата поврзани со обележјето слобода, како и употребата на европски 
вредности како општ термин. Карактеристично е дека тој најмногу се споменува како празен термин.  

 

Весникот Дневник за периодот 2009 -2013 година ја има следнава структура на застапеност на 
атрибутите и обележјата: 
 

Весник: Дневник 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 63 

ОБЕЛЕЖЈЕ /атрибут број процент 
ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ - ПРАЗЕН ТЕРМИН, БЕЗ ОБЈАСНУВАЊЕ 33 42,31% 
ДОСТОИНСТВО 0 0,00% 
човечко достоинство 0 0,00% 
право на живот 0 0,00% 
право на физички и психички интегритет на личноста 0 0,00% 
забрана за мачење и нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување 

0 0,00% 

забрана на ропството или на принудната работа 0 0,00% 
човекови вредности 3 3,85% 
принципиелност 3 3,85% 
Вкупно: 6 7,69% 
СЛОБОДА 6 7,69% 
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право на слобода и на сигурност 0 0,00% 
почитување на приватниот и на семејниот живот 0 0,00% 
заштита на личните податоци 0 0,00% 
право на основање брак и семејство 0 0,00% 
слобода на мислење, совест и вероисповед 4 5,13% 
слобода на изразување и информирање 6 7,69% 
слобода на собирање и здружување 0 0,00% 
слобода за претприемништво 0 0,00% 
право на сопственост 0 0,00% 
право на азил 0 0,00% 
заштита во случаи на отстранување, протерување или испорака 0 0,00% 
право на слобода во уметноста и во науката 0 0,00% 
право на самоопределување и идентитет 7 8,97% 
Вкупно: 23 29,49% 
ЕДНАКВОСТ 0 0,00% 
еднаквост пред закон 2 2,56% 
з.д.с. пол 1 1,28% 
з.д.с. расата, боја на кожата 0 0,00% 
з.д.с. етничко или социјално потекло 0 0,00% 
з.д.с. јазик 0 0,00% 
з.д.с. вероисповед или уверување 0 0,00% 
з.д.с. политичко или кое било друго мислење 0 0,00% 
з.д.с. припадност на национално малцинство 0 0,00% 
з.д.с. инвалидност 0 0,00% 
з.д.с. старосна возраст 0 0,00% 
з.д.с. сексуална ориентација 5 6,41% 
културна, верска и јазична различност 0 0,00% 
меѓу мажите и жените,  0 0,00% 
старите, децата и инвалидите 0 0,00% 
Вкупно: 8 10,26% 
СОЛИДАРНОСТ 4 5,13% 
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право на работникот на информирање и советување во производното 
општество 

0 0,00% 

право на колективно преговарање и договарање 0 0,00% 
право на пристап до службите и вработување 0 0,00% 
заштита во случај на неоправдано отпуштање од работа 0 0,00% 
чесни и правични услови за работа 0 0,00% 
забрана за работа на децата и заштита на младите при работа 0 0,00% 
семеен и професионален живот 0 0,00% 
социјална сигурност и социјална помош 0 0,00% 
заштита на здравјето 0 0,00% 
пристап кон услугите од општ економски интерес 0 0,00% 
заштита на животната средина 0 0,00% 
заштита на потрошувачите 0 0,00% 
Вкупно: 4 5,13% 
ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ 0 0,00% 
избирачко право 0 0,00% 
право на добро управување 3 3,85% 
право на пристап до документи 0 0,00% 
право на европски правобранител 0 0,00% 
право на петиција 0 0,00% 
слобода на движење и живеалиште 0 0,00% 
дипломатска и конзуларна заштита 0 0,00% 
Вкупно: 3 3,85% 
ПРАВДА 1 1,28% 
право на делотворен правен лек и правично судење 0 0,00% 
претпоставка за невиност и право на судење 0 0,00% 
начела на законитоста и сразмерноста на кривичните дела и на 
казните 

0 0,00% 

право за сторено кривично дело да не се суди или казнува двапати 0 0,00% 
Вкупно : 1 1,28% 
Вкупно идентификувани обележја 78 100,00% 

Табела 4. Структура на застапеноста на атрибутите и обележјата во весникот Дневник 
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Во анализираните 63 текста идентификувани се вкупно 78 споменувања на некое од 
обележјата/атрибутите поврзани со поимот европски вредности. Согласно со табела 4, од вкупниот број 
идентификувани текстови во кои се говори за обележјата на терминот европски вредности, во категоријата 
европски вредности-празен термин се најдени 33 текста или 42,31%, за обележјето достоинство се 
зборува во 6 текста или 7,69%, за обележјето слобода во 23 текста или 29,49%, за обележјето еднаквост се 
зборувало во 8 текста или 10,26%, а за обележјата солидарност има 4 текста или 5,13%. Обележјето права 
на граѓанинот се спомнува во 3 текста или 3,85% и за обележјето правда има еден текст или 1,28%.  

 

 
Графикон 5. Графички приказ на процентуалната застапеност на обележјата на поимот 

европски вредности во Дневник 
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Весникот Дневник ја има следнава структура на застапеност на атрибутите за обележјето 

достоинство: од вкупно евидентираните 6 атрибути на обележјето достоинство, тоа се поврзува 

единствено со атрибутите човекови вредности и принципиелност (по 3 пати), додека другите атрибути се 

практично апстрахирани, без ниту една статија. 

Обележјето слобода е застапено со 23 текста и тоа најмногу се поврзува со атрибутот право на 

самоопределување и идентитет и тоа 7 пати, а најмалку со слободата на мислење, совест и вероисповед 

- 4 пати. Ова обележје 6 пати се врзува и за атрибутот слобода на изразување и информирање, а исто толку 

се употребува и како општ термин.  

Обележјето еднаквост, на кое му се посветени 8 текста, е структуирано на следниов начин: од вкупно 

евидентираните атрибути на обележјето еднаквост, тоа најмногу се поврзува со атрибутот забрана на 

дискриминација според сексуалната ориентација, а најмалку со атрибутите: забрана на дискриминација 

според полот. Од застапените атрибути на обележјето еднаквост, 5 пати или 6,41% се дискутира за 

атрибутите забрана за дискриминација според сексуална ориентација. Според бројна застапеност потоа 

следат: еднаквост пред законот (со 2 текста) и забрана за дискриминација според полот (во еден текст). 

Во 4 текста се зборувало за обележјето солидарност и тоа ја има следнава структура: од вкупно 

евидентираните 4 атрибути на обележјето солидарност, тоа секогаш се поврзува со општото значење на 

поимот (во 4 текста).  

Обележјето право на граѓанинот се споменува 3 пати и ја има следнава структура: од вкупно 

евидентираните 3 атрибути на обележјето право на граѓанинот, тоа исклучиво се поврзува со атрибутот 

право на добро управување. 

Обележјето правда ја се споменува три пати и тоа како општ термин.  

Од тематската класификација (класификација според обележјата и атрибутите) на текстовите во 

весникот Дневник произлегува дека во него се застапени сите обележја, но голем дел атрибутите на 

обележјата: достоинство, слобода, еднаквост, солидарност, право на граѓанинот и правда се 

игнорираат. Најспоменувано обележје е обележјето слобода, а најмалку се споменувани обележјата права 

на граѓаните и правда. 
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Весникот Вест за периодот 2009 -2013 година ja има следнава структура на застапеност на 
атрибутите на обележјата: 

 

Весник: Вест 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 16, обработени 14 

обележје/атрибут број процент 

ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ - ПРАЗЕН ТЕРМИН, БЕЗ ОБЈАСНУВАЊЕ 4 13% 

ДОСТОИНСТВО 1 3.33% 

човечко достоинство 1 3.33% 

право на живот 0 0% 

право на физички и психички интегритет на личноста 1 3.33% 

забрана за мачење и нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување 

0 0% 

забрана на ропството или на принудната работа 0 0% 

човекови вредности 0 0% 

принципиелност 0 0% 

Вкупно: 3 10% 

СЛОБОДА 1 3.33% 

право на слобода и на сигурност 0 0% 

почитување на приватниот и на семејниот живот 1 3.33% 

заштита на личните податоци 0 0% 

право на основање брак и семејство 0 0% 

слобода на мислење, совест и вероисповед 1 3.33% 

слобода на изразување и информирање 2 6.66% 

слобода на собирање и здружување 1 3.33% 

слобода за претприемништво 0 0% 

право на сопственост 0 0% 

право на азил 0 0% 

заштита во случаи на отстранување, протерување или испорака 0 0% 

право на слобода во уметноста и во науката 1 3.33% 
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право на самоопределување и идентитет 2 6.66% 

Вкупно: 9 30% 

ЕДНАКВОСТ 1 3% 

еднаквост пред закон   

з.д.с. пол 2 7% 

з.д.с. расата, боја на кожата   

з.д.с. етничко или социјално потекло 1 3% 

з.д.с. јазик   

з.д.с. вероисповед или уверување   

з.д.с. политичко или кое било друго мислење   

з.д.с. припадност на национално малцинство   

з.д.с. инвалидност   

з.д.с. старосна возраст   

з.д.с. сексуална ориентација 1 3% 

културна, верска и јазична различност 2 7% 

меѓу мажите и жените,  1 3% 

старите, децата и инвалидите   

Вкупно: 8 27% 

СОЛИДАРНОСТ 1 3.5% 

право на работникот на информирање и советување во производното 
општество 

0 0% 

право на колективно преговарање и договарање 0 0% 

право на пристап до службите и вработување 0 0% 

заштита во случај на неоправдано отпуштање од работа 0 0% 

чесни и правични услови за работа 0 0% 

забрана за работа на децата и заштита на младите при работа 0 0% 

семеен и професионален живот 1 3.5% 

социјална сигурност и социјална помош 0 0% 

заштита на здравјето 0 0% 

пристап кон услугите од општ економски интерес 0 0% 

заштита на животната средина 0 0% 
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заштита на потрошувачите 0 0% 

Вкупно: 2 7% 

ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ 2 7% 

избирачко право 0 0% 

право на добро управување 0 0% 

право на пристап до документи 0 0% 

право на европски правобранител 0 0% 

право на петиција 0 0% 

слобода на движење и живеалиште 0 0% 

дипломатска и конзуларна заштита 0 0% 

Вкупно: 2 7% 

ПРАВДА 1 3.5% 

право на делотворен правен лек и правично судење 0 0% 

претпоставка за невиност и право на судење 0 0% 

начела на законитоста и сразмерноста на кривичните дела и казните 0 0% 

право за сторено кривично дело да не се суди или казнува двапати 0 0% 

праведно општество 1 3.5% 

Вкупно: 2 7% 

ВКУПНО ОБЕЛЕЖЈА/АТРИБУТИ 30 100% 

Табела 5. Структура на застапеноста на атрибутите и обележјата во весникот Вест 

Согласно со направената тематска класификација, според обележјата и атрибутите, во 
анализираните 14 новинарски текста на весникот Вест, идентификувани се вкупно 30 обележја/ атрибути. 
Односно, од вкупниот број пронајдени обележја/атрибути во категоријата европски вредности-празен 
термин се најдени 4 статии или 13%, за обележјето достоинство се зборувало во 3 статии или 10%, за 
обележјето слобода во 9 статии или 30%, за еднаквост има 8 статии или 27%, а обележјата солидарност, 
права на граѓанинот и правда – сè со по 2 статии или 7%. 
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Графикон 6. Графички приказ на процентуалната застапеност на обележјата на поимот 

европски вредности во Вест 

Притоа, може да се заклучи дека од вкупно евидентираните 30 обележја/атрибути во весникот Вест, 

за обележјето слобода се зборувало најмногу, односно на обележјето слобода се однесувале 9 статии или 

30%, а од нив: за почитување на приватниот и семејниот живот, за слобода на мислење, совест и 

вероисповед, за слобода на собирање и здружување, за право на слобода во уметноста и во науката и 

општо за слобода се говорело во по една статија, а во по две статии се говорело за слобода на изразување и 

информирање и за право на самоопределување и идентитет. Согласно со ова, весникот Вест, од 

обележјето слобода, најмногу се застапува за атрибутите слобода на изразување и информирање и за право 

на самоопределување и идентитет.  

1%

11%

37%
10%

0%

16%

9%

8%8%

Европски вредности - празен 
термин, без објаснување

Достоинство

Слобода

Еднаквост

Солидарност

Права на граѓанинот

Правда

Право на именување и прием во 
ЕУ 



 
 

35 

  
 

На второ место се наоѓа обележјето еднаквост со 8 статии или 27%, и со само една статија помалку 

од обележјето слобода. Во ова обележје, најмногу се зборувало за забрана на дикриминација според полот 

(2 статии) и за културна, верска и јазична различност (2 статии). Со по еден текст се застапени атрибутите: 

забрана за дискриминација според етничкото потекло, забрана за дискриминација според сексуалната 

ориентација, еднаквост меѓу жените и мажите и општо за обележјето еднаквост. Согласно со ова, 

весникот Вест, од обележјето еднаквост, најмногу се застапува за атрибутите забрана за дикриминација 

според полот и за културна, верска и јазична различност. 

Интересно е да се истакне дека на трето место се наоѓа категоријата европски вредности-празен 

термин со речиси 4 статии во весникот Вест, или 13% од вкупниот број класифицирани сегменти. Тоа може 

да доведе до заклучок дека терминот „европски вредности“ без никакво објаснување е во честа употреба 

во текстовите на Вест, иако тие текстови, според видот, се генерално изјави на релевантни субјекти и 

информации.  

Во 3 текста на Вест се идентификува обележјето достоинство или 10%. Притоа, по една статија има 

за атрибутите човечко достоинство и право на физички и психички интегритет на личноста, и општо за 

обележјето достоинство.  

По две статии, или по 7%, имаат дури три обележја: солидарност, права на граѓанинот и правда.  

Во обележјето солидарност, покрај една статија која зборува општо за обележјето солидарност, се 

заборува и за семеен и професионален живот (вкупно 2 статии). 

Во обележјето права на граѓанинот, и двете статии се општо за обележјето. 

Во обележјето правда, една статија или 3,5%, е општо за обележјето правда, а се зборува и за 

праведно општество (2 статии или 7%). 

Може да се заклучи дека во весникот Вест, најмногу се зборува за обележјата слобода и еднаквост 

во 9, односно во 8 статии, а најмалку за обележјата солидарност, права на граѓанинот и правда во по 2 статии. 

Сите обележја на поимот европски вредности се застапени. 
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Весникот Вечер за периодот 2009 -2013 година ja има следнава структура на застапеност на 
атрибутите и на обележјата: 
 

Весник: Вечер 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 10 

обележје/атрибут број процент 

ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ - ПРАЗЕН ТЕРМИН, БЕЗ ОБЈАСНУВАЊЕ 10 29,41% 

ДОСТОИНСТВО 1 10% 

- човечко достоинство 0 0% 

- право на живот 0 0% 

- право на физички и психички интегритет на личноста 0 0% 

- забрана за мачење и нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување 

0  

- забрана на ропството или принудна работа 0 0% 

- човекови вредности 1 10% 

- принципиелност 0 0% 

Вкупно 2 5,88% 

СЛОБОДА 0 0% 

- право на слобода и на сигурност 1 10% 

- почитување на приватниот и на семејниот живот 0 0% 

- заштита на личните податоци 0 0% 

- право на основање брак и семејство 0 0% 

- слобода на мислење, совест и вероисповед 1 10% 

- слобода на изразување и информирање 0 0% 

- слобода на собирање и здружување 0 0% 

- слобода за претприемништво 1 10% 

- право на сопственост 0 0% 

- право на азил 0 0% 

- заштита во случаи на отстранување, протерување или испорака 0 0% 

- право на слобода во уметноста и во науката 2 5,88% 
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- право на самоопределување и идентитет 3 8,82% 

Вкупно 8 23,52% 

ЕДНАКВОСТ 0 0% 

- еднаквост пред закон 0 0% 

- забрана на дискриминација според: 
- пол,  
- раса, боја на кожата, 
- етничко или социјално потекло, 
- јазик,  
- вероисповед или уверување,  
- политичко или кое било друго мислење,  
- припадност на национално малцинство, 
- инвалидност, 
- старосна возраст,  

- сексуална ориентација. 

2  

- културна, верска и јазична различност 3 8,82% 

- меѓу мажите и жените,  0 0% 

- старите, децата и инвалидите 0 0% 

Вкупно 5 14,7% 

СОЛИДАРНОСТ 0 0% 

- право на работникот на информирање и советување во производното 
општество 

0 0% 

- право на колективно преговарање и договарање 0 0% 

- право на пристап до службите и вработување 0 0% 

- заштита во случај на неоправдано отпуштање од работа 0 0% 

- чесни и правични услови за работа 0 0% 

- забрана за работа на децата и заштита на младите при работа 0 0% 

- семеен и професионален живот 0 0% 

- социјална сигурност и социјална помош 0 0% 

- заштита на здравјето 0 0% 

- пристап кон услугите од општ економски интерес 0 0% 
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- заштита на животната средина 0 0% 

- заштита на потрошувачите 0 0% 

Вкупно 0 0% 

ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ 0 0% 

- избирачко право 1 10% 

- право на добро управување 1 10% 

- право на пристап до документи 0 0% 

- право на европски правобранител 0 0% 

- право на петиција 0 0% 

- слобода на движење и живеалиште 4 0% 

- дипломатска и конзуларна заштита 0 0% 

Вкупно 6 17,65% 

ПРАВДА 0 0% 

- општо правда  1 10% 

- право на делотворен правен лек и правично судење 0 0% 

- претпоставка за невиност и право на судење 0 0% 

- начела на законитоста и сразмерноста на кривичните дела и казните 0 0% 

- право за сторено кривично дело да не се суди или казнува двапати 0 0% 

- праведно општество 2 20% 

Вкупно 3 8,82% 

ВКУПНО атрибути/ обележја 34 100% 

Табела 6. Структура на застапеноста на атрибутите и обележјата во весникот Вечер 

 
Согласно со направената тематска класификација, според обележјата и атрибутите, во 

анализираните 10 новинарски текстови на весникот Вечер, идентификувани се вкупно 34 обележја/ 
атрибути. Односно, во категоријата европски вредности-празен термин се најдени 10 статии или 29,41%, за 
обележјето достоинство се зборувало во 2 статии или 5,88%, за обележјето слобода во 8 статии или 23,52%, 
за еднаквост има 5 статии или 14,7%, за права на граѓанинот – 6 статии или 17,65% и за правда 3 статии 
или 8,82%. За обележјето солидарност и неговите атрибути не се пронајдени никакви статии.  
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Графикон 7. Графички приказ на процентуалната застапеност на обележјата на поимот 

европски вредности во Вечер 

Притоа, може да се заклучи дека најмногу се зборувало за обележјето слобода - 8 статии или 23,52%, 
а од нив за: право на слобода и сигурност (1 статија или 10%); слобода на мислење, совест и вероисповед 
(1 статија или 10 %); како и слобода за претприемништво (1 статија или 10%), за право на 
самоопределување и идентитет (2 статии или 20%) и за право на слобода во уметноста и во науката во 
2 статии или 20%).  

За обележјето права на граѓанинот се зборува во 6 статии или 17,65 %, притоа во по 1 статија или 
по 10% се говори за атрибутите: избирачко право и право на добро уредување, а во 4 статии или 40% се 
споменува атрибутот слобода на движење и живеалиште.  

Во 5 статии или 50% се говорело за еднаквост и тоа застапена преку следниве атрибути: за 
(не)дискриинација по етничка и по верска основа во 1 статија или 10%, за припадност на етничко 
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малцинство во 1 статија или 10%, додека за културна, верска и јазична различност се зборува во 3 статии 
или 30%.  

Интересно е да се истакне дека, сепак, најчеста е употребата на категоријата европски вредности-
празен термин, дури 10 пати.   

 

Може да се заклучи дека во весникот Вечер, терминот европски вредности најчесто се користи без 
објаснување, односно како празен термин го наоѓаме во десет текста. Забележително е дека Вечер 
терминот го донесува во контекст на обележјето слобода, кое се среќава во осум текста. За обележјето 
солидарност не е идентификуван ниту еден текст. Може да се заклучи дека во весникот Вечер терминот 
европски вредности главно се користи како празен термин, но и во контекст на обележјето слобода. ИСто 
така, во весникот, освен незастапени атрибути, има и незастапени обележја. 

 

Неделникот Фокус за периодот 2009 -2013 година ја има следнава структура на застапеност на 
атрибутите на обележјата: 
 

Весник: ФОКУС 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 19 

обележје/атрибут број процент1 
ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ - ПРАЗЕН ТЕРМИН, БЕЗ ОБЈАСНУВАЊЕ 1 0,9% 
ДОСТОИНСТВО 2 1,9% 
човечко достоинство 3 2,8% 
право на живот 0 0,00% 
право на физички и психички интегритет на личноста 0 0,00% 
забрана за мачење и нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување 

0 0,00% 

забрана на ропството или на принудна работа 0 0,00% 
човекови вредности 5 4,8% 
принципиелност 2 1,9% 
Вкупно: 12 11,5% 
СЛОБОДА 7 6,7% 
право на слобода и на сигурност 2 1,9% 
почитување на приватниот и на семејниот живот 1 0.9% 

                                                           
1 Процентот се однесува на вкупната  застапеност на обележјата,односно атрибутите во 19 текста во кои експлицитно се спомнува 
одредницата „европски вредности“ 
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заштита на личните податоци 0 0,00% 
право на основање брак и семејство 0 0,00% 
слобода на мислење, совест и вероисповед 12 11,5% 
слобода на изразување и информирање 11 10,5% 
слобода на собирање и здружување 1 0,9% 
слобода за претприемништво 0 0,00% 
право на сопственост 0 0,00% 
право на азил 0 0,00% 
заштита во случаи на отстранување, протерување или испорака 0 0,00% 
право на слобода во уметноста и во науката 0 0,00% 
право на самоопределување и идентитет 5 0,00% 
Вкупно: 39 37,5% 
ЕДНАКВОСТ 3 2,8% 
еднаквост пред закон 1 0,9% 

- забрана за дискриминација според: 
- пол,  
- раса, боја на кожата 
- етничко или социјално потекло, 
- јазик,  
- вероисповед или уверување,  
- политичко или кое било друго мислење,  
- припадност на национално малцинство, 
- инвалидност, 
- старосна возраст,  
- сексуална ориентација. 

3 2,8% 

културна, верска и јазична различност 2 1,9% 
меѓу мажите и жените 1 0,9% 
старите, децата и инвалидите  0,00% 
Вкупно: 10 9,6% 
СОЛИДАРНОСТ 0 0,00% 
право на работникот на информирање и советување во производното 
општество 

0 0,00% 

право на колективно преговарање и договарање 0 0,00% 
право на пристап на службите и вработување 0 0,00% 



 
 

42 
 

 

заштита во случај на неоправдано отпуштање од работа 0 0,00% 
чесни и правични услови за работа 0 0,00% 
забрана за работа на децата и заштита на младите при работа 0 0,00% 
семеен и професионален живот 0 0,00% 
социјална сигурност и социјална помош 0 0,00% 
заштита на здравјето 0 0,00% 
пристап кон услугите од општ економски интерес 0 0,00% 
заштита на животната средина 0 0,00% 
заштита на потрошувачите 0 0,00% 
Вкупно: 0 0,00% 
ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ 5 4,8% 
избирачко право 6 5,7% 
право на добро управување 6 5,7% 
право на пристап до документи 0 0,00% 
право на европски правобранител 0 0,00% 
право на петиција 0 0,00% 
слобода на движење и живеалиште 0 0,00% 
дипломатска и конзуларна заштита 0 0,00% 
Вкупно: 17 16,3% 
ПРАВДА 5 4,8% 
право на делотворен правен лек и правично судење 3 2,8% 
претпоставка за невиност и право на судење 1 0,9% 
начела на законитоста и сразмерноста на кривичните дела и казните 0 0,00% 
право за сторено кривично дело да не се суди или казнува двапати 0 0 
Вкупно : 9 8,6% 
ПРАВО НА ИМЕНУВАЊЕ И ПРИЕМ ВО ЕУ  8 7,6% 
ДОБРОСОСЕДСКИ ОДНОСИ, ИНТЕГРАЦИЈА, ПЛУРАЛИЗАМ  8  7,6% 
ВКУПНО ОБЕЛЕЖЈА/АТРИБУТИ 104 100% 

Табела 7. Структура на застапеноста на атрибутите и обележјата во Фокус 

 
Во неделникот Фокус, во 19-те идентификувани новинарски текстови во кои експлицитно се 

спомнува терминот „европски вредности“, најдени се 104 обележја/атрибути, од кои најмногу се однесуваат 
на обележјето слобода, а воопшто не се говори за обележјето солидарност. Од Табела 7 може да се изведе 
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и структурата на поимот европски вредности: како празен термин се идентификува во една статија или 0,9%, 
обележјето достоинство е застапено со 12 споменувања или 11,5%, обележјето слобода со 39 споменувања 
или 37,5%, еднаквост со 10 споменувања или 9,6%, обележјето солидарност воопшто не се споменува, 
обележјето права на граѓанинот е споменато 17 пати или 16,3%, правда е застапена со 9 споменувања или 
16,3%. Во неделникот Фокус се идентификувани и уште едно обележје кое не е децидно наведено во 
Лисабонската декларација, но произлегува од неа, како право на именување и прием во ЕУ со 8 споменувања 
или 7,6%, и неколку кои произлегуваат од начелата како добрососедски односи, интеграција и плурализам 
со исто така 8 споменувања или 7,6%. 
 

 
Графикон 8. Графички приказ на процентуалната застапеност на обележјата на поимот 

европски вредности во Фокус 

Структурата на обележјето достоинство е следна: како општ термин се сретнува 2 пати или 1,9%, 
атрибутот човечко достоинство е дискутиран во 3 текста или 2,9%, атрибутот човекови вредности во 5 
текста или 4,8%, а атрибутот принципиелност во 2 текста или 1,9%.  
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Обележјето слобода како општ термин се споменува 7 пати или 6,7%, потоа се поврзува со атрибутите 
: право на слобода и на сигурност, и тоа во два текста или 1,9%, со еден текст или 0,9% со атрибутите: 
почитување на приватниот и на семејниот живот и слобода на собирање и здружување, со атрибутот 
слобода на мислење, совест и вероисповед 12 пати или 11,5%, 11 пати или 10,5% со слобода на изразување 
и информирање, а 5 пати или 4,8% со право на самоопределување и идентитет. 

Обележјето еднаквост како општ термин се споменува 3 пати или 2,9%. Се дискутираат и атрибутите: 
еднаквост пред закон во 1 текст или 0,9%, забрана за дискриминација според пол во 3 текста или 2,8%, 
културна, верска и јазична различност во 2 текста или 1,9% и еднаквост меѓу мажите и жените во еден 
текст или 0,9%. 

Во неделникот Фокус, во врска со обележјето еднаквост може да се констатира следнава состојба: 
како општ термин тоа е употребено 5 пати или 4,5%, а по 6 пати или по 11,5% во врска со атрибутите 
избирачко право и право на добро управување.  

За обележјето солидарност воопшто не се дискутира,  а обележјето права на граѓанинот ја има 
следнава структура: како општ термин се споменува 5 пати или 4,8%, а по 6 пати или по 5,7% во врска со 
атрибутите избирачко право и право на добро управување.  

Обележјето правда ја има следнава структура:  како општ термин се споменува 5 пати или 4,8%, 3 
пати или 2,9% во врска со атрибутот право на делотворен правен лек, а со атрибутот претпоставка за 
невиност и право на судење еднаш или 0,9%  

Може да се заклучи дека идентификуваните текстови најчесто се доведувани во корелација со 
слободата на мислење и изразување (12), слободата на информирање (11), правда (7) , право на добро 
управување (6) избирачко право и така натаму. И Фокус, како и другите печатени медиуми во Македонија, 
го анализира проблемот со името (8) и добрососедските односи (8). Овие прашања, кај Фокус, се 
разгледуваат како специфики на интегративниот процес кон ЕУ. Притоа, неделникот има исклучително 
критичен дискурс кон актуелните политики во Македонија. Истражувањето покажува дека токму на овие 
атрибути почива севкупната уредувачка политика на неделникот во последниве 5 години. Имено, во него 
доминираат токму прашањата за слободата на граѓанинот, за правото на слободно изразување, слободата 
на медиумите, правото на правично судење, доброто управување, добрососедските односи и 
демократијата, и тогаш кога во текстовите нема експлицитно повикување на терминот „европски 
вредности“. Во неделникот не се идентификувани сите обележја, т.е. не се дискутира за обележјето 
солидарност. 
 

Ако се споредат резултатите добиени од тематската статистичка анализа на поимот европски 
вредности во одделните весници, ќе се констатира дека се идентификувани 396 атрибути и обележја. Од 
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нив, најголемиот дел се однесуваат на обележјето слобода (121), а најмалку на обележјето солидарност 
(22). Она што е важно да се констатира е дека во македонските медиуми се застапени сите обележја на 
поимот европски вредности. Но, тоа не е случај со атрибутите.  
 

Обележје/атрибут 
Нова 
Македонија 

Утрински
весник 

Дневник Вест Вечер Фокус Вкупно 

ЕВРОПСКИ ВРЕДНОСТИ 
- ПРАЗЕН ТЕРМИН, БЕЗ 
ОБЈАСНУВАЊЕ 

3 32 36 4 10 1 56 

ДОСТОИНСТВО 6 0 0 1 1 2 10 
човечко достоинство 5 0 0 1 0 3 9 
право на физички и 
психички интегритет на 
личноста 

0 0 0 1 0 0 1 

човекови вредности 0 2 3 0 1 5 11 
принципиелност 11 2 3 0  2 18 
Вкупно: 22 4 6 3 2 12 49 
СЛОБОДА 7 5 6 1 0 7 26 
право на слобода и на 
сигурност 

1 0 0 0 1 2 4 

почитување на 
приватниот и на 
семејниот живот 

0 0 0 1 0 1 2 

слобода на мислење, 
совест и вероисповед 1 1 4 1 1 12 20 

слобода на изразување 
и информирање 3 6 6 2 0 11 28 

слобода на собирање и 
здружување 

0 0 0 1 0 1 2 

слобода за 
претприемништво 

0 0 0 0 1 0 1 

право на слобода во 
уметноста и во науката 

1 0 0 1 2 0 4 
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право на 
самоопределување и 
идентитет  

12 5 7 2 3 5 34 

Вкупно: 25 17 23 9 8 39 121 
ЕДНАКВОСТ 1 0 0 1 0 3 5 
еднаквост пред закон 3 0 2 0 0 1 6 
забрана за 
дискриминација според 
пол 

1 0 1 4 0 0 6 

з.д.с. раса, боја на 
кожата 

1 0 0 0 0 0 1 

з.д.с. етничко или 
социјално потекло 5 2 0 0 1 0 8 

з.д.с. вероисповед или 
уверување 

5 0 0 0 0 0 5 

з.д.с. политичко или кое 
било друго мислење 1 0 0 0 0 3 4 

з.д.с. припадност на 
национално малцинство 0 5 0 0 1 0 6 

з.д.с. сексуална 
ориентација 2 1 5 0 0 0 8 

културна, верска и 
јазична различност  4 4 0 2 3 2 15 

меѓу мажите и жените  0 0 0 1 0 1 2 
Вкупно: 23 12 8 8 5 10 66 
СОЛИДАРНОСТ 0 3 3 1 0 0 7 
чесни и правични 
услови за работа  1 0 0 0 0 0 1 

семеен и 
професионален живот 0 0 0 1 0 0 1 

социјална сигурност и 
социјална помош  8 0 0 0 0 0 8 

заштита на животната 
средина 0 2 1 0 0 0 3 

Вкупно: 9 5 4 2 0 0 20 
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ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ 1 1 0 2 0 5 9 
избирачко право 0 1 0 0 1 6 8 
право на добро 
управување 4 6 3 0 1 6 20 

слобода на движење и 
живеалиште 

0 0 0 0 4 0 4 

Вкупно: 5 8 3 2 6 17 41 
ПРАВДА 4 3 3 1 0 5 16 
право на делотворен 
правен лек и правично 
судење 

0 0 0 0 1 3 4 

претпоставка за 
невиност и право на 
судење 

0 0 0 0 0 1 1 

Вкупно : 4 3 3 1 1 9 21 
Вкупно 88 49 47 25 22 87 318 

Табела 8. Бројна споредба на обележјата и атрибутите во весниците Нова Македонија, Утрински весник, Дневник, 
Вест, Вечер и Фокус 

 
Како што може да се забележи од табела 8, поимот европски вредности најмногу (121 пат) е 

употребен во врска со обележјето слобода. Притоа, најмногу се поврзува со атрибутот слобода на 
изразувањето и информирањето (28 текста). Потоа, најмногу текстови се поврзани со обележјето 
еднаквост - вкупно 66. Од нив, петнаесет се поврзани со атрибутот културна, верска и јазична различност. 
Натаму, во голем број текстови (56 текста) терминот европски вредности е употребен како празен термин, 
т.е. само како фраза, без да се објасни неговото значење ниту да се појасни на што се однесува.  

Атрибутите за кои предметните весници не дискутираат се дадени во табела 9: 
 
обележје 
незастапени атрибути на обележјата 

вкупно 
атрибути 

не 
застапени 

ДОСТОИНСТВО 7 2 
право на физички и психички интегритет на личноста 
забрана на ропството или принудна работа 
СЛОБОДА 13 4 



 
 

48 
 

 

заштита на личните податоци 
право на основање брак и семејство 
право на азил 
заштита во случаи на отстранување, протерување или испорака 
ЕДНАКВОСТ 14 6 
забрана за дискриминација според раса, боја на кожа, 
забрана на дискриминација според јазик 
забрана за дискриминација според политичко или било кое друго мислење 
забрана за дискриминација според инвалидност 
забрана за дискриминација според старосна возраст 
старите, децата и инвалидите 
СОЛИДАРНОСТ 12 9 
право на работникот на информирање и советување во производното општество  
право на колективно преговарање и договарање 
право на пристап на службите и вработување 
заштита во случај на неоправдано отпуштање од работа 
забрана за работа на децата и заштита на младите при работа 
семеен и професионален живот 
заштита на здравјето 
пристап кон услугите од општ економски интерес 
заштита на потрошувачите 
ПРАВА НА ГРАЃАНИНОТ 7 4 
право на пристап до документи 
право на европски правобранител 
право на петиција 
дипломатска и конзуларна заштита 
ПРАВДА 4 1 
начела на законитост и сразмерноста на кривичните дела и казните 
ВКУПНО 57 26 

Табела 9. Вкупен број на атрибути и број на атрибути за кои не се дискутира во весниците Нова Македонија, Утрински 
весник, Дневник, Вест, Вечер и Фокус  
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Во македонските печатени медиуми не се дискутира или се споменуваат по еднаш следниве 
атрибути на обележјата:  

1. Од 7 атрибути на обележјето достоинство, во македонските печатени медиуми не се дискутира за 
2, и тоа за: правото на физички и психички интегритет на личноста и забраната на ропството 
или принудната работа, а само еднаш е споменат атрибутот забрана за мачење и нечовечно или 
понижувачко постапување или казнување. 

2. Од 13 атрибути на обележјето слобода, не се дискутира за 3, и тоа за: заштитата на личните 
податоци, правото на азил и заштитата во случаи на отстранување, протерување или 
испорака, а само еднаш се споменати атрибутите: слобода за претприемништво и право на 
сопственост 

3. Од 14 атрибути на обележјето еднаквост не се дискутира дури за речиси половината, односно за: 
забрана за дискриминација според раса, боја на кожата, забрана за дискриминација според 
политичкото или кое било друго мислење, забрана на дискриминација според припадноста на 
национално малцинство, забрана на дискриминација според инвалидност, забрана на 
дискриминација според старосната возраст и еднаквост за старите, децата и инвалидите. 

4. За обележјето солидарност идентификувани се 13 атрибути, но за голем дел од нив, дури за 9, во 
македонските печатени медиуми не се дискутира, и тоа за: правото на работникот на 
информирање и советување во производното општество, правото на колективно преговарање 
и договарање, правото на пристап до службите и вработување, заштитата во случај на 
неоправдано отпуштање од работа, забраната за работа на децата и заштита на младите 
при работа, семејниот и професионалниот живот, заштитата на здравјето, пристапот кон 
услугите од општ економски интерес и заштитата на потрошувачите, а само во еден медиум 
е споменато обележјето заштита на животната средина. 

5. Обележјето права на граѓанинот е идентификувано со 7 атрибути, но за 3 од нив не се дискутира, и 
тоа: правото на пристап до документи, правото на европски правобранител и правото на 
петиција 

6. Обележјето правда, пак, е дефинирано со 4 обележја. За едно од нив воопшто не се дискутира, и тоа 
за начелата на законитост и сразмерноста на кривичните дела и казните, а само еднаш се 
споменати атрибутите: претпоставката за невиност и право на судење и правото за сторено 
кривично дело да не се суди или казнува двапати.  
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вкупно атрибути споменувани атрибути 
само еднаш 
споменати атрибути  

неспоменати 
атрибути 

57/100% 25/43,85% 6/10,53 26/45,61% 

Табела 10. Третманот на атрибути во весниците Нова Македонија, Утрински весник, Дневник, 
Вест, Вечер и Фокус  

 
Или, како што е прикажано во табела 10, од 57 идентификувани атрибути на дадените обележја, за 

26 или 45,61% воопшто не се дискутира, а 6 атрибути или 10,53% се споменуваат само еднаш. Тоа значи дека 
повеќе од половината атрибути македонските печатени медиуми не ги поврзуваат со европските вредности 
или ги сметаат за недоволно важни и/или актуелни.  

 
Од тематската класификација (класификација според обележја и атрибути) на текстовите во 

весниците Нова Македонија, Утрински весник, Дневник, Вест, Вечер и неделникот Фокус може да се 
заклучи дека во нив се застапени сите обележја кои се наведени во Лисабонската декларација. Но тоа не 
е случај кога станува збор за атрибутите. Од дадениот преглед јасно се гледа дека за некои атрибути на 
различни обележја, во различни весници, не се дискутира кога се има предвид терминот европски 
вредности. Причината за ова може да се согледа во две насоки, и тоа:  

 во печатените медиуми се актуализираат оние атрибути на обележјата на поимот европски 
вредности за кои се смета дека се од пресудно значење за процесите на приклучување на 
РМ во Европската унија и НАТО;  

 во печатените медиуми се актуализираат оние прашања за кои се смета дека се базични и 
важни во процесите на имплементација на европските вредности во РМ, а со тоа и за 
прифаќање на европскиот идентитет како заеднички за земјите од Европа;  

 дел од атрибутите на обележјата на поимот европски вредности експлицитно не се 
поврзуваат со заедничкиот систем на европските вредности (иако за нив се зборува и 
пишува), туку на нив се гледа како на општи вредности или на вредности кои произлегуваат 
од македонскиот вредносен систем;  

 за дел од атрибутите веројатно се смета дека не се дојдени на дневен ред (на пр. оние од 
обележјето солидарност), затоа што се сметаат за вредности кои можат да се применуваат 
дури откако ќе се задоволат некои други, базични, иако и овие спаѓаат во т.н. 
фундаментални права.  
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Од спроведената статистика може да се извлече и заклучокот дека во Македонија сè уште најмногу 
се дискутира за фундаменталните права. Големата фреквентност на атрибутите право на самоопределу-
вање и идентитет, слобода на изразување и информирање, споменувањето на терминот слобода како 
општ термин, упатува на заклучокот дека во печатените медиуми во Македонија, што се однесува до од-
носот со ЕУ, приоритет се дава на актуализирање на колективните права во врска со спорот со името, а во 
однос на внатрешните констелации се истакнува слободата, а посебно слободата да се мисли и зборува 
различно од доминантните дискурси. 
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Класификација според авторите на текстовите 
Во весникот Нова Македонија за прашања поврзани со терминот европски вредности пишуваат 

повеќе автори. Некои од нив, во текот на последниве 5 години, се огласуваат повеќе пати, па структурата на 
класификацијата по автори би била следнава: 

 

Весник: Нова Македонија Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 59 

Име на автор/автор број процент 
Mирка Велиновска 5 8,47% 
Ивица Боцевски  4 6,78% 
Билјана Ванковска 4 6,78% 
Фросина Димеска 4 6,78% 
Јасна Франговска 3 5,08% 
Гоце Трпковски 3 5,08% 
Ивана Костовска 2 3,39% 
Александар Дамовски 1 1,69% 
Александар Спасеновски 1 1,69% 
Весна Дамчевска 1 1,69% 
Дарко Јаневски 1 1,69% 
Искра Опетческа 1 1,69% 
Слаѓана Димишкова / Владимир Мијановиќ 1 1,69% 
Катерина Нешкоова/Искра Опетчевска 1 1,69% 
Сунчица Стојановска-Зоксимовска 1 1,69% 
Вецко Донев 1 1,69% 
Љупчо Зиков 1 1,69% 
Фросина Цветковска 1 1,69% 
Петар Шкрбина 1 1,69% 
С.Г. 1 1,69% 
В.Д 1 1,69% 
непознат автор   20 33,90% 
ВКУПНО  59 100,00% 

Табела 11. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Нова Македонија според автори 
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Класификацијата покажува дека темата европски вредности е предизвик за повеќе автори кои во 
последниве 5 години сакаат да го дадат своето мислење. 

Согласно со направената класификација според авторите на текстовите, во анализираните 59 
новинарски текстови во весникот Нова Македонија, идентификувани се дури 20 статии или 34% каде што 
авторот не е наведен и 2 статии или 4% каде што авторот е даден со иницијали; 12 автори или 2% се јавуваат 
со по еден текст, еден автор или 3% со по два текста, два автора со по 3 текста или 5%. Авторите Ивица 
Боцевски, Билјана Ванковска и Фросина Димевска се огласува со по 4 текста или 7%, а авторката Мирка 
Велинова со 5 текста или 8%. 

Може да се заклучи дека темата европски вредности не се третира од еден автор. За неа пишуваат 
повеќе автори и најчесто се огласуваат со по еден текст.  

 
Во весникот Утрински весник за прашања поврзани со терминот европски вредности во текот на 

последниве 5 години, се огласуваат повеќе автори, па структурата на класификацијата по автори би била 
следнава: 

 

Весник: Утрински весник 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 58 

Име на автор/автор број процент 

Без потпис 14 24,14% 

Петар Арсовски  1 1,72% 

Петре Бакевски  1 1,72% 

Херман ван Ромпуј  1 1,72% 

Оливера Војновска  1 1,72% 

Г.Д. 1 1,72% 

Г.Е. 2 3,45% 

Тони Гламчевски  1 1,72% 

Д.Р. 1 1,72% 

Гордана Дувњак  1 1,72% 

Ж.Ѓ. 1 1,72% 

Арсим Зеколи  3 5,17% 

Билјана Јовановска  1 1,72% 

Слободанка Јовановска  7 12,07% 
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Назми Малиќи  1 1,72% 

Соња Маџовска  1 1,72% 

МИА 2 3,45% 

Александра М. Митевска  1 1,72% 

Елена Михајловска  1 1,72% 

Н.Р. 1 1,72% 

Сања Наумовска  1 1,72% 

П.Р 2 3,45% 

Тодор Пендаров  1 1,72% 

Татјана Поповска  1 1,72% 

Љупчо Поповски  1 1,72% 

С. И. 1 1,72% 

С. Ј. 2 3,45% 

Св.У. 1 1,72% 

Танјуг/Бета 1 1,72% 

Иван Торов  1 1,72% 

Светлана Унковска  2 3,45% 

„Шпигел“ (пренесен текст) 1 1,72% 

ВКУПНО  58 100,00% 

Табела 12. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Утрински весник според автори  

 
Според горните податоци, во Утрински весник терминот европски вредности најмногу го 

употребуваат Слободанка Јовановска (12,07%) и Арсим Зеколи (5,17%), во текстови кои се потпишани. 
Меѓутоа, речиси една четвртина (24,14%) од текстовите во кои се употребува терминот не се потпишани. 
Исто така, значаен број од авторите терминот го употребиле само во еден текст, што ни дава можност да 
заклучиме (слично како за Нова Македонија) дека текстовите не се во функција на доближување на 
поимот до читателите, туку тој се користи од различни автори, понекогаш со различни значења.  

Во весникот Дневник, за прашања поврзани со терминот европски вредности пишуваат повеќе 
автори. Некои од нив, во текот на последниве 5 години, се огласуваат 2 до 3 пати, но најголемиот дел 
пишуваат по еднаш. Структурата на класификацијата по автори би била следнава: 
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Весник: Дневник 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 63 

Име на автор/автор број процент 
А.М. 1 1,59% 
Андонов, Зоран 1 1,59% 
Арифи, Теута 2 3,17% 
Бајрактарова, Бона 1 1,59% 
Без потпис 21 33,33% 
В.Т. 1 1,59% 
Деспотовски, Јован 1 1,59% 
Димитровски, Зоран 1 1,59% 
Дуисенгург ван, Лео 1 1,59% 
Ѓорѓевски, Бранко 1 1,59% 
Е.М. 1 1,59% 
Ибрахим, Мехмети 1 1,59% 
Иванов, Зоран 1 1,59% 
Ивановски, Христо 3 4,76% 
Јаневски, Дарко 1 1,59% 
Јовановска, Светлана 1 1,59% 
Кесковски, Златко 1 1,59% 
Костов, Сотир 1 1,59% 
Костовска, Ивана 3 4,76% 
Костовска, Ивана; Спасев, Антонио 1 1,59% 
Крстевски, Емил 1 1,59% 
Лазаревска, Марина 1 1,59% 
Милевска, Тања 1 1,59% 
Мирчев, Димитар 1 1,59% 
Наумов, Kире 1 1,59% 
Нешкова, Kатерина 1 1,59% 
Петрова, Анела 1 1,59% 
Попетревски, Васко 1 1,59% 
Поповска, Татјана 1 1,59% 
Р.Т. 1 1,59% 
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Ристеска, Марија 1 1,59% 
С.Ј. 1 1,59% 
Т.П. 1 1,59% 
Трајаноски, Жарко 1 1,59% 
Трајковска, Мариела 1 1,59% 
Трајковска, Мариела; Димитровски, Предраг 1 1,59% 
Христовска, Соња 1 1,59% 
Шекеринска, Радмила 1 1,59% 
ВКУПНО  63 100,00% 

Табела 13. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Дневник според автори  

Класификацијата покажува дека темата европски вредности е предизвик за 37 автори кои во 
последниве 5 години сакале да се изјаснат за неа. Согласно со направената класификација според 
авторите на текстовите, во анализираните 63 новинарски прилози на весникот Дневник, идентификувани 
се 21 новинарски текст или 33,33% каде што авторот не е наведен и 6 статии или 9,54% каде што авторот е 
даден со иницијали. Натаму, 34 автори се јавуваат со по еден текст, по два текста има еден автор, а три 
текста имаат два автора. 

 
Во весникот Вест идентификувани се 4 автори кои пишуваат за прашања поврзани со поимот 

европски вредности. Структурата на класификацијата по автори би била следнава: 
 

Весник:Вест 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности:16, обработени 14 

Име на автор/автор број процент 
Непознат автор 5 36% 
Горан Михајловски, главен и одговорен уредник, колумнист 4 29% 
(Д.Д.) новинар 3 21% 
Биљана Секуловска, колумнист 1 7% 
Насер Селмани, новинар 1 7% 
ВКУПНО  14 100% 

Табела 14. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Вест според автори  
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Согласно со направената класификација според авторите на статиите, во анализираните 14 
новинарски статии на весникот Вест, идентификувани се 5 статии или 36% од непознат автор, 4 статии или 
29% од главниот и одговорен уредник и колумнист (Горан Михајловски), 3 статии или 21% од новинар со 
иницијали Д.Д., и по 1 статија или 7% од новинарот Насер Селмани, односно Биљана Секуловска.  

Притоа, може да се заклучи дека од вкупно анализираните 14 статии на весникот Вест кои го содржат 
терминот „европски вредности“, најмногу има статии кои се со непознат автор (непотпишани) или можеме 
да заклучиме дека редакцијата е автор, како и статии на главниот и одговорен уредник на весникот Вест и 
заедно содржат речиси 65%, односно повеќе од половина. Останатите 35% се распоредени на тројца 
новинари. Значителен процент (21%) од текстовите му припаѓаат на новинарот чии иницијали се Д.Д. 
Новинарите Насер Селмани и Биљана Секуловска учествуваат со по 7%.  

Во однос на бројот на статиите, 5 текста има од непознат автор (или редакциски), четири се на 
уредникот Горан Михајловски, 3 статии има новинарот со иницијали Д.Д., а по една статија новинарите Насер 
Селмани, односно Биљана Секуловска.  
 

Во весникот Вечер за прашања поврзани со терминот европски вредности идентификувана е една 
авторка. Структурата на класификацијата по автори би била следнава: 
 

Весник:Вечер 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности:10 

Име на автор/автор број процент 

Непознат автор, редакциска, агенциска 5 50%  

Иницијали (Д.Т- 1; В.С-2;Ј.Ц-1 ) 4 40% 

Новинар – Ивона Талевска 1 10% 

ВКУПНО  9 100% 

Табела 15. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Вечер според автори 

 
Од вкупно десетте статии во весникот Вечер, дури 5 текста, или половината, се непотпишани (или се 

агенциски/редакциски), четири се потпишани со иницијали на новинарите (Д.Т – 1 статија; В.С-2 статии; Ј.Ц- 
1 статија), а само една новинарка – Ивона Талевска, е потпишана со цело име и презиме.  
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Во неделникот Фокус идентификувани се 11 автори кои пишуваат за прашања поврзани со поимот 
европски вредности. Структурата на класификацијата по автори би била следнава: 

 

Весник:Фокус 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности:19 

Име на автор/автор број процент 

Никола Младенов 1 5,2% 

Стојан Андов 5 26,3% 

Бобан Нонковиќ 1 5,2% 

Бранко Геровски 3 15,7% 

Јадранка Костова 2 10,4% 

Борјан Јовановски 1 5,2% 

Ване Цветанов 1 5,2% 

Тодор Пендаров 1 5,2% 

Синиша Станковиќ 1 5,2% 

Саше Димовски 1 5,2% 

Александар Димитров  2 10,4% 

ВКУПНО  19 100% 

Табела 16. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Фокус според автори 

 
Согласно со направената класификација според авторите на статиите, во анализираните 19 

новинарски текстови на неделникот Фокус, идентификувани се 5 статии од Стојан Андов, каде што 
експлицитно се спомнува терминот „европски вредности“, 3 текста на Бранко Геровски, по 2 на Јадранка 
Костова и Александар Димитров и по една статија на Саше Димовски, Тодор Пендаров, Синиша Станковиќ, 
Ване Цветановски и Бобан Нонковиќ . 

Ако се направи анализа на застапеноста на авторските текстови, на авторите што се потпишани со 
иницијали и на непотпишаните (редакциски) текстови ќе се добие следнава структура: 
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весник 
број на потпишани 
текстови 

број на текстови со 
иницијали 

број на 
непотпишани 
текстови 

Нова Македонија 37 2 20 

Утрински весник 32 12 14 

Дневник 36 6 21 

Вест 6 3 5 

Вечер 1 4 5 

Фокус 19 0 0 

Вкупно 109/62,28% 15/8,51% 51/29,14% 

Табела 17. Табеларен приказ на споредбена класификацијата на статиите во Нова Македонија, Утрински весник, 
Дневник, Вест, Вечер и Фокус според автори 

 
Графикон 9. Графички приказ на класификацијата на статиите во весниците 

Нова Македонија, Утрински весник, Дневник, Вест, Вечер и Фокус според автори 
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Од табела 17 може да се види дека кога се зборува за поимот европски вредности најголемиот дел 
текстови, односно 109 се авторски текстови. Останатите материјали или се потпишани со иницијали (15 ) или 
се редакциски (51).  

Оттука може да се заклучи дека повеќе од половината од текстовите се авторски текстови, што 
укажува на можноста дека оние што дискутираат за поимот европски вредности сакаат својот став да го 
искажат како став зад кој лично стојат. Во преостанатите текстови најчесто станува збор за кратки вести 
или информации по повод некои настани, текстови кои не спаѓаат во категоријата авторски текстови, па 
новинарот не чувствува потреба да се потпише.  
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Класификација според годината на објавување 
Класификацијата според годината на објавување на текстовите во весникот Нова Македонија ја има 

следнава структура: 
 

Весник: Нова Македонија 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности:59 

Година на објавување на статијата број процент 

2009 8 14% 

2010 6 10% 

2011 10 17% 

2012 13 22% 

2013 22 37% 

ВКУПНО 59 100% 

Табела 18. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Нова Македонија според годината на објавување  

 
Од табела 18 се гледа дека најголем број текстови се објавени во 2013 година, а најмалку во 2010 

година.  
Од податоците се гледа дека процентуалната застапеност на статиите во кои се споменува терминот 

европски вредности по години ја има следнава структура: најголем број статии (22 или 37%) се објавени во 
2013 година, а најмалку во 2010 (6 статии или 10%). Во анализираните 59 статии на весникот Нова 
Македонија, идентификувани се 8 статии или 14% во 2009, 10 статии или 17% во 2011 година и 13 статии или 
22% во 2012.  

Табелата 18 јасно покажува драстично зголемување на фреквентноста на статиите кои говорат за 
европските вредности во 2013 година. Тоа, пак, упатува на констатацијата дека весникот Нова Македонија 
на оваа тема ѝ придава сè поголемо значење. 

Класификацијата според годината на објавување на текстовите во весникот Утрински весник ја има 
следнава структура: 
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Весник: Утрински весник Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 58 

Година на објавување на статијата број процент 
2009 11 18,97% 
2010 9 15,52% 
2011 15 25,86% 
2012 13 22,41% 
2013 10 17,24% 
ВКУПНО 58 100% 

Табела 19. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Утрински весник 
според годината на објавување 

 

Како што се гледа од табела 19, Утрински весник терминот европски вредности го употребува со 
различна зачестеност во текот на истражуваните пет години. Врвот е достигнат во 2011 година, кога 
термиот е употребен во 15 текста, за потоа да се забележи пад во следните две години. Сепак, најмалку 
текстови со употреба на терминот имало во 2010 година. Ваквата статистичка осцилација може да упатува 
на два заклучока. Едниот е дека осцилира интересот на Редакцијата и авторите за европските вредности. 
Другиот е дека обележјата и атрибутите на терминот во текстовите не секогаш директо се поврзуваат со 
европските вредности. 

 

Класификацијата според годината на објавување на текстовите во весникот Дневник ја има следнава 
структура: 

 

Весник: Дневник Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 63 

Година на објавување на статијата број процент 
2009 15 23,81% 
2010 15 23,81% 
2011 16 25,40% 
2012 9 14,29% 
2013 8 12,70% 
ВКУПНО 63 100,00% 

Табела 20. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Дневник според годината на објавување  

 



 
 

63 

  
 

Од табела 20 се гледа дека во весникот Дневник најголем број текстови се објавени во 2011 година, 
а најмалку во 2013 година. Процентуалната застапеност на текстовите во кои се споменува терминот 
европски вредности по години ја има следнава структура: најголем број статии (16 или 25,4%) се објавени 
во 2011 година, а најмалку во 2013 (8 статии или 12,7%). Во анализираните 63 текстови на весникот 
Дневник, идентификувани се 15 статии или 23,81% во 2009 и во 2010, и 9 статии или 14,29% во 2012. 
Приближно ист број текстови кои говорат за европските вредности во периодот 2009-2012 година и 
опаѓање на интересот во 2012-2013. Според статистиката, од 2011 година наваму интересот кај Дневник за 
европските вредности опаѓа, односно, се намалува бројот на материјали во кои обележјата и атрибутите 
директно се поврзуваат со терминот. 

 
Класификацијата според годината на објавување на текстовите во весникот Вест ја има следнава 

структура: 
 

Весник: Вест 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности:16 

Година на објавување на статијата број процент 

2009 8 50% 

2010 4 25% 

2011 1 6% 

2012 2 13% 

2013 1 6% 

ВКУПНО 16 100% 

Табела 21. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Вест според годината на објавување 

 
Согласно со направената класификација според годината на објавување на текстовите, во 

анализираните 16 новинарски статии на весникот Вест, идентификувани се 8 статии или 50% во 2009 година, 
4 статии или 25% во 2010 година, 1 статија или 6% во 2011 година, 2 статии или 13% во 2012 година, и 1 статија 
или 6% во 2013 година. Треба да споменеме дека во оваа класификација (според годината на објавување) се 
вметнати и двете статии кои не можеме да ги најдеме интегрално во текст, но се значајни бидејќи и двете се 
објавени во 2012 година. Во останатите класификации обработуваме 14 статии, а во оваа 16 статии. Притоа, 
може да се заклучи дека од вкупно анализираните 16 статии во весникот Вест кои го содржат терминот 
„европски вредности“, најмногу има статии кои се објавени во 2009 година – речиси 50% или половина од 



 
 

64 
 

 

сите статии се напишани и објавени во 2009 година или на број 8. Една четвртина од статиите или 4 текста 
(односно, 25%) се објавени во 2010 година. Во 2011 е објавен еден текст кој во себе го содржи терминот 
европски вредности, во 2012 објавени се два текста, а во 2013 година има еден текст кој во себе го содржи 
терминот европски вредности.  

Може да се заклучи дека во весникот Вест бројот на статиите кои го содржат терминот европски 
вредности од 2009 до 2013 година опаѓа – драстично бидејќи најмногу статии има во 2009-та-8 или 50%, а 
најмалку во 2011 и 2013 година – по 1 или по 6%.   
 

Класификацијата според годината на објавување на текстовите во весникот Вечер ја има следнава 
структура: 

 

Весник:Вечер 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 10 

Година на објавување на статијата број процент 

2009 1 10 % 

2010 1 10 % 

2011 2 20 % 

2012 1 10 % 

2013 5 50 % 

ВКУПНО 10 100% 

Табела 22. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Вечер според годината на објавување 

 
Во однос на годината на објавувањето на статиите кои се занимаваат со терминот европски 

вредности може да се заклучи дека во 2013 имало најмногу – 5 статии, 2 статии имало во 2011 и по 1 статија 
во годините 2009, 2010, 2012 и 2013. Може да се констатира драстичен раст на статиите во кои експлицитно 
е употребен поимот европски вредности во 2013 година, од што може да се заклучи дека и за весникот 
Вечер оваа тема станува актуелна.  

Класификацијата според годината на објавување на текстовите во неделникот Фокус ја има следнава 
структура: 
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Весник:Фокус Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 19 

Година на објавување на статијата број процент 
2009 4 21% 
2010 2 10,5% 
2011 2 10,5% 
2012 10 53% 
2013 1 5,3% 
ВКУПНО 16 100% 

Табела 23. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Фокус според годината на објавување 

 

Согласно со направената класификација според годината на објавување, во анализираните 19 текста 
во неделникот Фокус , идентификувани се 4 статии или 21% во 2009 година, по 2 статии или 10,5% во 2010 и 
2011 година, 10 текста или 53% во 2012 година и 1 или 5,3% во 2013 година.  

Притоа, може да се заклучи дека од вкупно анализираните 19 статии на неделникот Фокус  кои го 
содржат терминот „европски вредности“, најмногу текстови се објавени во 2012 година - повеќе од 
половината или 53% , а најмалку во 2013 година. 

 

На прашањето каков е интересот за објавување текстови посветени на поимот европски вредности, 
не може да се даде одговор дали тој расте или опаѓа. Годините 2010 (објавени 27 текстови), 2011 (објавени 
31 текст) и 2012 (објавени 36 текстови) се со приближни бројки на објави. Во граничните години од нашето 
истражување, интересот расте. Тоа би можело да укажува на една резигнираност во годините по НАТО - 
самитот во 2011 година, кога Македонија не го доби очекуваното членство во Алијансата. Според податоците 
од 2013 година (37 објави), може да се очекува дека во иднина интересот ќе расте.  

 

Весник 2009 2010 2011 2012 2013 Вкупно 
Н.Македонија 8 6 10 13 22 59 
Утрински 11 9 15 13 10 58 
Дневник 15 15 16 9 8 63 
Вест 8 4 1 2 1 16 
Вечер 1 1 2 1 5 10 
Фокус 4 2 2 10 1 19 
Вкупно: 47 37 46 48 47 225 

Табела 24. Компаративен приказ на класификацијата на текстовите според година на објавување 
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Графикон 10. Компаративен приказ на класификацијата на текстовите според годината на објавување  

Од компаративниот приказ, гледано за сите 6 анализирани весници, може да се заклучи дека интересот 
за текстови посветени на поимот европски вредности од 2010 до 2013 расте, но, сепак, тој е најголем во 
2009 година (со 46 објави). 
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Жанровска класификација 
Класификацијата на текстовите кои го содржат поимот европски вредности по жанрови во весникот 

Нова Македонија ја има следнава структура: 
 

Весник:Нoва Македонија 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 59 

Жанр/вид на статија број процент 

Вест/ информација 21 35,59% 

Изјава 0 0,00% 

Извештај 0 0,00% 

Интервју 1 1,69% 

Есеј (колумна) 15 25,42% 

Коментар 11 18,64% 

Фељтон 1 1,69% 

Анализа/статија 9 15,25% 

Сондажа/ анкета 1 1,69% 

Фотовест и/или фоторепортажа 0 0,00% 

Објави на читателите 0 0,00% 

ВКУПНО 59 100,00% 

Табела 25. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Нова Македонија според видот/жанрот 

Од табела 25 произлегува дека терминот европски вредности не е претставен преку жанровите: 
изјава, извештај, фотовест и/или фоторепортажа и објави на читателите. Но, ако се земе предвид дека 
изјавата и извештајот се составен дел на текстовите кои генерално се класифицираат во други жанрови, а 
фотовеста или фоторепортажата не е соодветен новинарски жанр за ваков вид материјал, се наметнува 
заклучокот дека во весникот Нова Македонија отсуствува само жанрот објави на читатели.  
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Графикон 11. Графички приказ на соодносот на застапеноста на жанровите во Нова Македонија 

 
Како што се гледа од графиконот 11, индикативен е фактот дека од вкупниот број новинарски статии 

во кои се споменува терминот европски вредности, приближно една третина, односно 21 текст или 35% 
спаѓаат во жанрот вест/информација. Тоа говори дека темата во голем број случаи се третира информативно, 
најчесто како кратко известување за некој настан или со кратка изјава. Од друга страна, не е мал бројот на 
статии кои поаналитички го третираат проблемот (15 колумни или 25%, 11 коментари или 19% и 9 анализи 
или 15%). Тоа говори дека, сепак, кон темата европски вредности авторите на статиите приоѓаат со 
сериозност и продлабочени размислувања. Во идентификуваните статии се сретнуваат и едно интервју, една 
анкета и еден фељтон (или по 2%). Ако се спореди бројната состојба на жанровите кои имаат функција да 
известуваат (вест, изјава, извештај) и оние кои во своите жанровски конвенции оставаат простор за 
попродлабочени и пообразложени ставови (есеј, коментар, анализа), ќе се согледа фактот дека, генерално, 
соодносот е балансиран, односно 21 статија или 35% спаѓаат во првата, а 30 статии или 55% во втората 
категорија, со блага предност на статиите кои носат продлабочена анализа. 
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Класификацијата на текстовите кои во себе го содржат поимот европски вредности по жанрови во 

весникот Утрински весник ја има следнава структура: 
 

Весник: Утрински весник 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 58 

Жанр/вид на статија број процент 

Вест/ информација 20 34,48% 

Изјава   3 5,17% 

Извештај 12 20,69% 

Интервју 4 6,90% 

Есеј (колумна)  8 13,79% 

Анализа / статија 5 8,62% 

Коментар 4 6,90% 

Фељтон 0 0,00% 

Сондажа/ анкета   0 0,00% 

Фотовест и/или фоторепортажа 2 3,45% 

Објави на читателите  0 0,00% 

ВКУПНО 58 100,00% 

Табела 26. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Утрински весник според видот/жанрот 
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Графикон 12. Графички приказ на соодносот на застапеноста на жанровите во Утрински весник 

 
Водечки жанр според употребата на терминот европски вредности е веста со 20 текста, односно 

повеќе од една третина (34,48%) од анализираните материјали. По неа следува извештајот, со 12 текста, па 
есејот/колумната со 8 текста и анализата/статијата со 5 текста. Значи, вкупно има 32 вести и извештаи во кои 
е користен терминот. Исто така има 13 есеи, колумни, анализи и статии кои го содржат терминот европски 
вредности. Ако се има предвид дека веста и извештајот, главно, пренесуваат информации и/или најчесто 
туѓи ставови, а есејот, колумната, анализата и статијата припаѓаат на т.н. авторски текстови, јасно е дека 
Утрински во анализираниот период повеќе пренесувал туѓи отколку што пласирал ставови на своите 
соработници, барем кога станува збор за употребата на терминот европски вредности. 

34%

5%
21%

7%

14%

9%7%3%

Вест/ информација Изјава 

Извештај Интервју

Есеј (колумна) Коментар

Фељтон Фото-вест и/или  Фото-репортажа



 
 

71 

  
 

Класификацијата на текстовите кои во себе го содржат поимот европски вредности по жанрови во 
весникот Дневник ја има следнава структура:  

 

Весник: Дневник 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности: 

Жанр/вид на статија број процент 

Вест/ информација 19 30,16% 

Изјава   6 9,52% 

Извештај 7 11,11% 

Интервју 6 9,52% 

Есеј (колумна)  19 30,16% 

Анализа / статија 1 1,59% 

Коментар 5 7,94% 

Фељтон 0 0,00% 

Сондажа/ анкета   0 0,00% 

Фотовест и/или фоторепортажа 0 0,00% 

Објави на читателите  0 0,00% 

ВКУПНО 63 100,00% 

Табела 27. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Дневник според видот/жанрот 

 
Од табела 27 произлегува дека терминот европски вредности не е претставен преку жанровите: 

фељтон, сондажа/анкета, фотовест и/или фоторепортажа и објави на читателите.  
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Графикон 13. Графички приказ на соодносот на застапеноста на жанровите во Дневник 

 
Како што се гледа од графикон 13, во Дневник доминираат веста/информацијата и есејот (колумна) 

со по 19 текста или 30,16%. Извештајот е застапен 7 пати (11,11%) Чести се и изјавата и интервјуто со по 6 
маркирања, односно 9,52%, и коментарот кој е маркиран 5 пати или 7,94%. 

Индикативен е фактот дека од вкупниот број новинарски текстови во кои се споменува терминот 
европски вредности, приближно една третина, односно 19 текста или 30,16% спаѓаат во жанровите 
вест/информација и есеј (колумна). Ова е интересна ситуација, со оглед на тоа што жанрот вест е (или би 
требало да биде) релативно објективен, без јасно нагласен став на авторот, додека колумната е имплицитно 
обоена со авторски став. Имајќи предвид дека се среќаваат и 5 (7,94%) коментари, 6 (9,52%) интервјуа и исто 
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толку изјави, како и една анализа, јасно е дека Дневник, во повеќето случаи, ги изразувал авторските ставови, 
што, секако, не мора да значи дека тие ставови се идентични и се хармонизираат еден со друг.  
 

Класификацијата на статиите кои во себе го содржат поимот европски вредности по жанрови во 
весникот Вест ја има следнава структура:  
 

Весник:Вест 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности:16, обработени 14 

Жанр/вид на текстот број процент 

Вест/ информација 4 29% 

Изјава   2 14% 

Извештај 2 14% 

Интервју 1 7% 

Есеј (колумна)  5 36% 

Коментар 0 0% 

Фељтон 0 0% 

Сондажа/ анкета   0 0% 

Фотовест и/или фоторепортажа 0 0% 

Објави на читателите  0 0% 

ВКУПНО 14 100% 

Табела 28. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Вест според видот/жанрот 

Согласно со направената класификација според видот/жанрот на текстот, во анализираните 14 
новинарски статии на весникот Вест, идентификувани се 4 статии или 29% кои се информации или вести, 2 
статии или 14% кои се изјави, 2 статии или 14% кои се новинарски извештаи, 1 статија или 7% која е интервју, 
и 5 статии или 36% кои се колумни. 
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Графикон 14. Графички приказ на соодносот на застапеноста на жанровите во Вест 

 
Притоа, може да се заклучи дека од вкупно анализираните 14 статии на весникот Вест кои го содржат 

терминот „европски вредности“, најмногу има статии кои се колумни (есеи) – речиси 36%, а на второ место 
се статиите кои се информации или вести - 29%, изјавите и извештаите се по 14%, и интервјуто е жанр кој е 
најмалку застапен, или 7%. Во однос на бројот на текстовите, 5 текстови се колумни и 4 се информации или 
вести, и тие се најзастапени како жанрови, а изјавите и извештаите се застапени со по 2 текста, а има и едно 
интервју.  

Притоа, може да се заклучи дека во весникот Вест текстовите кои го содржат терминот европски 
вредности се, пред сè, колумни и информации, а потоа изјави и извештаи. Само едно интервју го содржи 
терминот европски вредности.  

Класификацијата на статиите кои во себе го содржат поимот европски вредности по жанрови во 
весникот Вечер ја има следнава структура:  
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Весник: Вечер 
Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности:10  

Жанр/вид на текстот број процент 

Вест/ информација 5 50% 

Изјава   1 10 % 

Извештај 1 10% 

Интервју 3 30% 

Есеј (колумна)  0 0% 

Коментар 0 0% 

Фељтон 0 0% 

Сондажа/ анкета   0 0% 

Фотовест и/или фоторепортажа 0 0% 

Објави на читателите  0 0% 

ВКУПНО 10 100% 

Табела 29. Табеларен приказ на класификацијата на текстовите во Вечер според видот/жанрот 

 
Класификацијата на десетте текста според нивниот вид, односно според новинарскиот жанр е 

следна: најголемиот број се вести - 5, на второ место се извештаите – 3 (за влезот на Хрватска во ЕУ, од 
Меѓународниот конгрес за културно наследство и музика во Анкара и од конференцијата Иднината на 
Западен Балкан и улогата на Турција што во организација на Европскиот центар за политики се одржа во 
Брисел), а има и едно интервју и една анализа.  
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Графикон 15. Графички приказ на соодносот на застапеноста на жанровите во Вечер 

 

Класификацијата на текстовите кои го содржат поимот европски вредности по жанрови во 
неделникот Фокус ја има следнава структура:  
 

Весник:Фокус Вкупно идентификувани статии што го содржат 
терминот европски вредности:19, празна 1 

Жанр/вид на текстот број процент 
Вест/ информација 0 0% 
Изјава   0 0% 
Извештај 1 5% 
Интервју 5 26 % 
Есеј (колумна)  10 53 % 
Коментар 3 16 % 
Фељтон 0 0% 
Сондажа/ анкета   0 0% 
Фотовест и/или фоторепортажа 0 0% 
Објави на читателите  0 0% 
ВКУПНО 19 100% 

Табела 30. Табеларен приказ на класификација на статиите во весникот Фокус  според вид/жанр 
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Согласно со направената класификација според видот/жанрот на текстот, во анализираните 19 
новинарски статии на неделникот Фокус, идентификувани се : една статија или 5% кои се новинарски 
извештај, 3 статии или 16% кои се коментари, 5 интервјуа или  26% и 10 колумни или 53%.  

 

 
Графикон 16. Графички приказ на соодносот на застапеноста на жанровите во Фокус 

Притоа, може да се заклучи дека од вкупно анализираните 19 текста во неделникот Фокус  кои го 
содржат терминот „европски вредности“, најмногу има статии кои се колумни – повеќе од половина или 53%, 
а на второ место се интервјуата – застапени со 26%.  

Од жанровската анализа произлегува дека, во македонските печатени медиуми, кога се дискутира за 
поимот европски вредности најмногу се користат жанровите: вест/информација, како и есеј/колумна, 
застапени со по 49 новинарски текстови. Ваквата структура укажува на можноста двојно да се оцени интересот 
за поимот европски вредности. Од една страна тој се јавува како последица на известувањето по некој повод,а 
поимот во не мал број случаи се користи како синтагма која папагалски се повторува, а од друга, како повод да 
се соопштат прашања за кои сметаме дека се важни, прашања кои се од пресудно значење за иднината на 
земјата, па оттука со нив и емоционално сме поврзани. И жанровите кои помалку се користат, како: извештај 
(13 објави ), интервју (14 текста), коментар(19 текста) и анализа (11 текста), можат да говорат во прилог на 
поставената теза. Малата фреквентност на жанровите фељтон, сондажа/анкета (со по еден текст) и 
неприсуството на жанровите фоторепортажа и објави на читателите упатува на заклучокот дека тие не се 
погодни за претставување на сложено прашање какво што е прашањето за европските вредности. 
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Жанр Нова 
Македонија 

Утрин. 
весник 

Дневник Вест Вечер Фокус Вк. 

Вест/информација 21 20 19 4 5 0 69 

Изјава 0 3 6 2 0 0 11 

Извештај 0 12 7 2 3 1 25 

Интервју 1 4 6 1 1 5 18 

Есеј (колумна)  15 8 19 5 0 10 57 

Коментар 11 4 5 0 0 3 23 

Фељтон 1 0 0 0 0 0 1 

Анализа/статија 9 5 1 0 1 0 16 

Сондажа/анкета 1 0 0 0 0 0 1 

Фотовест/репортажа 0 2 0 0 0 0 2 

Вкупно 59 58 63 14 10 19 223 

Табела 31. Табеларен приказ на жанровската класификација во весниците 
Нова Македонија, Утрински весник, Дневник, Вест, Вечер и Фокус 

 
Графикон 17. Графички приказ на жанровската класификација во весниците 
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Заклучоци за статистичката анализа 
Од статистичката анализа изведена за дневните весници Нова Македонија , Утрински весник, 

Дневник, Вест и Вечер и неделникот Фокус може да се заклучи следново: 
Од тематската класификација (класификација според обележјата и атрибутите) на текстовите 

произлегува дека во нив се застапени сите обележја маркирани во Лисабонската декларација и 
Копенхагенските критериуми. Од друга страна, голем дел од атрибутите на обележјата: достоинство, 
слобода, еднаквост, солидарност, право на граѓанинот и правда најчесто се игнорираат. За тоа постојат 
неколку причини, од кои одделуваме три: 

 весниците се задржуваат на прашањата кои се поврзани со македонската стварност и со 
политичката, надворешнополитичката, општествената, економската и културната состојба 
во земјата, па оттука ги третираат оние атрибути кои ги сметаат за важни во актуелната 
состојба; 

 она што Лисабонската декларација го определува како атрибути на европските вредности 
се совпаѓа со локалните и со општите вредности, па затоа авторите на текстовите не 
чувствуваат потреба експлицитно да ги образложат;  

 дел од атрибутите не се сметаат за вредности поврзани со пропишаните од ЕУ.  
Оттука можеме да заклучиме дека, генерално кажано, македонските печатени медиуми немаат 

за цел на читателите да им ги приближат и поцелосно да им ги појаснат одредбите од Копенхагенските 
критериуми и Лисабонската декларација, а со тоа да го специфизираат она што Европската унија го 
подразбира под терминот европски вредности. Генералната слика е дека повеќе се изнесуваат ставови 
во однос на даден актуелен проблем, се даваат коментари предизвикани од некое случување или по некој 
повод. Дури и текстовите од еден автор, кој повеќе пати пишува за европските вредности (на пр. авторите 
Ивица Боцевски, Мирка Велинова, Билјана Ванковска во весникот Нова Македонија), не се пишуваат со 
цел да се информира за опфатот и содржината на терминот европски вредности, туку повеќе се насочени 
кон спорните моменти во односот Македонија - Европска унија, а кои го допираат проблемот на 
вредностите. 

Од класификацијата, која ја третира застапеноста на авторите на одделни текстови, можеме да 
заклучиме дека голем број автори имаат потреба да ги искажат своите ставови во однос на поимот 
европски вредности. Но, многу малку од нив на оваа тема се навраќаат повеќе пати со цел детално да ја 
разработат. За делумен исклучок можеме да го сметаме весникот Нова Македонија, каде што дел од 
авторите на оваа тема пишуваат и по неколку пати. Се разбира има исклучоци и во другите весници, како 
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Вест. Ако ја земеме предвид и структурата на текстовите, можеме да констатираме дека во голем дел од 
нив поимот европски вредности е употребуван најшироко, а често пати и формално. Од друга страна, 
според бројот на авторите кои се огласуваат, можеме да заклучиме дека поимот европски вредности е 
провокативна тема и голем број автори, на овој или на оној начин, се допираат до неа. 

Класификацијата што го следи бројот на објавените текстови на тема европските вредности по 
години укажува на тоа дека темата европски вредности во последниве 5 години константно е присутна. 
Ако за весникот Нова Македонија може да се констатира дека од 2009 година бројот на статии константно 
се зголемува, а во 2013 тој број значително пораснува, во другите тоа не е случај. Генерално, по 2009 
интересот за оваа тема опаѓа, а тој се буди во 2013. Тоа може да упати на заклучок дека во последнава 
година се кристализира ставот дека темата европски вредности е клучна во дефинирањето на релациите 
помеѓу Република Македонија и ЕУ. Исклучок од ваквата констатација е весникот Дневник: може да се 
рече дека по 2011 бројот на вакви текстови опаѓа, што упатува на заклучок дека во Дневник предност се 
дава на терминот вредности, без определбата европски. 

Класификацијата по жанрови води кон заклучокот дека разновидноста на застапените новинарски 
жанрови кои го третираат поимот европски вредности е на задоволително ниво. Соодносот помеѓу веста 
и колумната е балансиран, што значи дека можат да се најдат и кратки информации, но и продлабочени 
размислувања и ставови. 
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ДИСКУРЗИВНА АНАЛИЗА 

Контекст  
За разлика од ЕУ во 50-тите години на минатиот век, која се базираше на „европскиот сон“ за 

конкурентна економска моќ, денешната ЕУ има пошироки амбиции. Денес таа се замислува како заедница 
на народи чии културни специфики го градат разновидното единство на овој континент, врз основа на 
вредностите какви што се достоинство, слобода, еднаквост, солидарност, права на граѓанинот, правда, итн. 
и токму тие вредности се извор на нејзината моќ. Оттука и декларираниот став на ЕУ дека секој дел од Европа 
е значаен за благосостојбата и мирот на континентот. Или пак, како што посочи Роберт Шуман: „Потребно е 
секој да биде проникнат со уверувањето дека ние имаме потреба едни од други, без разлика на положбата 
и моќта што ја поседуваме.“ (Шуман, 2004). Тргнувајќи од ваквата претпоставка, од особено значење е да се 
утврди: 

 кои вредности, кои убедувања и кои слики денес, во Република Македонија, се поимаат како 
европски;  

 дали има и кои се разликите меѓу нормираните европски вредности во Лисабонската декларација и 
оние што се присутни во македонската средина;  

 дали разликите во различните национални вредносни системи укажуваат на можноста тие да се 
обединат во заеднички систем на европски вредности преку кој ќе се имагинира заедничкиот, 
европски идентитет?  
Добро е да се посочи дека процесот на европското обединување е врзан за основните прашања:  

 кои се целите на обединувањето;  
 зошто националните држави се подготвени да пренесат дел од својот суверенитет;  
 кои се бенефитите за безбедноста и благосостојбата на обединетите? 

Оттука и прашањето: што ги прави актуелни прашањата поврзани со фундаменталните права во 
Република Македонија? Се чини дека причината е двојна.  

Од една страна, фундаменталните права се споменуваат во контекст на дополнителниот услов на 
Република Македонија за започнување на преговорите со ЕУ, поврзан за спорот со името. Станува збор за 
исклучително деликатно прашање, кое, барем во овој миг, е далеку од решение. Република Грција, сметајќи 
се себеси за единствен наследник на империјата на Александар Македонски, не го признава официјалното 
име на својот северен сосед и му го попречува влезот во ЕУ. Од друга страна, пак, Република Македонија, 
потенцирајќи го правото на самоопределување, а со тоа и на самоименување, како и посочувајќи на долгата 
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традиција таа да се нарекува Македонија, а соочувајќи го светот со фактот дека ниедна современа држава 
не го носи тоа име, упорно инсистира на своето уставно име. Неможноста да се најде компромисно решение 
за името (прашање што го шири опсегот на тоа за што не се преговара), а со оглед на тоа дека за 
македонските граѓани влезот во ЕУ е од стратешки интерес и е приоритетно прашање, логично е што во 
македонските медиуми на оваа тема се пишува, за неа се известува, се анализира и, секако, се доведува во 
контекст на поимот европски вредности.  

Од друга страна, Република Македонија е млада демократија во која сè уште се актуелни старите 
матрици на мислење, а традиционалните вредности имаат пресудно значење. Влијанието на Црквата е исто 
така видливо, па оттука низа законски решенија што се однесуваат на маргинализираните групи во најмала 
рака се двосмислени, а индивидуалните права се потиснуваат за сметка на колективните. Традиционалните 
матрици на размислување имаат силно влијание. Тоа придонесува одредени групи да се чувствуваат 
загрозени на планот на индивидуалните права, што повторно придонесува за актуелноста на темата во 
дневните печатени медиуми.  

Од трета страна, на Владата на РМ и на институциите им се забележува дека не делуваат во 
согласност со пропишаните европски стандарди и вредности. Невоспоставувањето процедури, загрозените 
индивидуални права, нееднаквиот економски развој, сиромаштијата итн. се забелешките што се упатуваат 
на сметка на РМ. Сето заедно говори за потребата од актуализација на поимот европски вредности.  

Имајќи го предвид претходно кажаното, а со оглед на анализираниот материјал, од резултатите на 
дискурзивната анализа можат да се издвојат четири групи текстови:  

 текстови во кои централно место зазема ставот дека декларираните европски вредности 
непринципиелно се применуваат токму од ЕУ;  

 текстови што имаат цел да ги презентираат европските нормативни акти во однос на поимот 
европски вредности за да се информира јавноста и да се запознае со содржината на 
терминот;  

 текстови во кои европските вредности, декларирани и дефинирани од Европската унија, 
повторно се обмислуваат и се редефинираат во согласност со концептите на авторот на текстот;  

 текстови во кои е упатена критика за неспроведувањето на прифатените европски вредности 
од страна на РМ.  

Најопшто речено, во анализираните македонски медиуми може да се исчита двојна слика за тоа што 
се подразбира под терминот европски вредности. Европските вредности се сфаќаат како: 

1. воведување стандарди кои ќе дадат можност за решавање на проблемите и подобрување на 
животот во Република Македонија, но и како 

2. пропишани правила на однесување кои селективно се применуваат, односно отсуство на 
етичкиот елемент во донесувањето одлуки од страна на самата ЕУ. 
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Кога станува збор за критика на официјалната политики на ЕУ, генерално се забележува неправеден, 
„нецивилизиран“ третман кон одделни држави, со што декларирани права се претвораат во „мртво слово 
на хартија“. („Каков политичар би ги донел европските вредности“). На РМ и се забележува пред сè за 
непримена на атрибутот право на добро управување на обележјето права на граѓаните. 

Така, одредувајќи ги атрибутите на обележјата на европските вредности видени низ посочените 
медиуми, можеме да констатираме дека во добар дел од нив посакуваните и пропишани атрибути 
преминуваат во негативни, антиподни вредности. Таквите вредности им се припишуваат не само на земјите-
кандидатки за ЕУ, следствено и на РМ, туку на самата ЕУ. Станува збор не за нормираните стандарди во однос 
на содржината на поимот европски вредности, туку за применетите практики. На ЕУ ваквата 
непринципиелност во примената на стандардите најмногу ѝ се забележува во контекст на атрибутот право 
на самоопределување и идентитет на обележјето слобода, доведено во контекст на прашањето на спорот 
со името, и започнувањето на преговорите на РМ за членство во ЕУ и НАТО. 
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Анализа на дискурсот за европските вредности 

во печатените медиуми 

Нова Македонија 

Ставовите на големиот број ангажирани соработници кои ја користат колумната како жанр во кој се 
наоѓаат, овозможуваат да се согледаат основните ставови затоа како поимот европски вредности е третиран во 
весникот Нова Македонија. Генезата на критиката што е упатена од страниците на весникот кон ЕУ, можеби 
најдобро ќе се согледа ако се посочи на текстот на Марјан Попески „Европската унија и Македонија“ 
(http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=411199428&id=13&setIzdanie=22246). Пласирајќи ја теза-
та: „Името Македонија почна да ја понижува ЕУ“, во контекст на начинот на кој ЕУ се справува со проблемот 
за името што Република Грција го има со Република Македонија, тој укажува дека „заблудите и триковите 
(на ЕУ, кои) предизвикуваат неправда, која е мерлива“. Тој понатаму вели: „Големината на злото е позната. 
Кршење на основното колективно човеково право, правото на самоопределување од член 1, став 2 на 
Повелбата, како општо меѓународно право – ius cogens. Но колкава е користа на ЕУ? Колку е помала користа 
на ЕУ, толку е поголема неправдата. А тука е проблемот: колку е поголема неправдата, толку повеќе губи ЕУ 
од статусот на најцивилизиран дел на светот. Толку е поголемо понижувањето“. Тоа експлицитно укажува 
дека со спроведената политика ЕУ не само што го руши достоинството на РМ туку и сопственото, загрозувајќи 
ги фундаменталните права, односно базичните европски вредности: достоинството и правдата. 

Овој текст може да се земе како парадигматичен за она за што јавноста во РМ ја обвинува ЕУ: 
непочитување на вредностите што самата ги пропишала, односно за отсуство на владеењето на правото, а 
со тоа и за отсуство на етички постапки. Аргументативниот дискурс со кој се служи авторот остава впечаток 
на добро информиран и упатен човек во правната регулатива на ЕУ. На членот 2 од Спогодбата за 
установување на европските заедници (97/Ц 340/03), која може да го оправда дејствувањето на ЕУ во однос 
на Република Македонија во името на добрососедските односи и правата на земјите-членки да го бранат 
својот интерес, тој го спротивставува меѓународното право и цитира „...доколку постои противречност 
помеѓу обврските на членовите на Обединетите нации според Статутот и нивните обврски по кој било 
меѓудржавен договор, преовладуваат обврските од овој Статут“ (Бенедето Конфорти, „Меѓународно право“, 
шесто издание, словенечки превод, Љубљана, 2005, страница 177). Но, тој цитира и низа акти и заклучоци 
на ЕУ, преку кои, според авторот, се докажува ставот на дел од македонската јавност дека ЕУ го крши 
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„основното колективно човеково право, правото на самоопределување“. Оттука и заклучокот, кој се потпира 
на силата на правните аргументи, дека, спротивно на декларираните заложби на ЕУ за спроведување на 
правото, токму таа ги крши и со тоа ги поништува вредносните стандарди што самата ги пропишува. 
Истовремено потсетува и на солидарноста како европска вредност од највисок ранг, што во случајот со 
Република Македонија не се спроведува. 

Со слични обвинувања кон ЕУ, но со дискурс што е сосема поинаков и, пред сè, го впрегнува во акција 
емоционалниот говор, коментира и новинарката Мирка Велиновска. И таа ја користи колумната како жанр и 
место каде што најдобро може да се искаже, но нејзините ставови се порадикални. Од позиција на евроскептик, 
таа не аргументира туку квалификува. Така, на пример, во текстот „Имаме ли друга опција освен евроболшевиз-
мот?“ (http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=9211291859&id=13&setIzdanie=22685) му забележува 
на „послушниот ученик“ Македонија за стратешките определби. Забележувајќи ѝ на ЕУ за самоволие од нај-
страшен тип со „преименувањето“ на Европскиот устав во Лисабонска декларација, што ја руши стабилноста 
на ЕУ и однатре ја разградува, иронично заклучува: „Сепак, време му е на Груевски во проектот за превод на 
значајна литература итно да ги вклучи собраните дела на Едвард Кардељ, колку за да се потсетиме на 
плодотворниот систем, кој во последната деценија на минатиот век рокна. За да си ги обновиме знаењата 
пред ЕУ да се трансформира во Југославија и пред Македонија да ја зафати нов бран евроентузијазам од 
болшевичко-бирократски карактер“, директно обвинувајќи ја ЕУ за спроведување методи спротивни на 
европските вредности. 

Помалку радикален, но со не помали обвинувања за ЕУ е и текстот „Европски холокауст“, каде што 
авторот Александар Дамовски вели: „Ќе има ли Советот на министрите на Европската унија денес сила да 
решава според правилата што сами си ги пропишаа или повторно ќе бидеме сведоци на уште едно 
лицемерство со европска придавка“ (http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12791011107 
&id=9&setIzdanie=2185), при што ЕУ директно се обвинува за суспендирање на европските вредности, како 
дијалогот, толеранцијата, меѓусебното почитување и зачувувањето на идентитетот. Овие вредности самата 
ЕУ со своето дејствување ги поништува, а на показ се нивните антиподи: диктат, агресија, маргинализација 
и нефер третман, одземање на правото за самоидентификација. Овие атрибути, карактеристични за 
практиките на ЕУ, според авторот на текстот, го доведуваат во прашање напредокот на самата ЕУ и 
придонесуваат кон спроведување на принципите на доминација и дејствување од позиција на сила. Како 
крунски сведок на ваквите политики на ЕУ се наведува изјавата на нејзините официјални лица дека Турција 
не е во ЕУ само затоа што има погрешна религија, со што директно се крши пропишаната обврска за 
слободен избор на религијата и нормираниот секуларизам. Авторот се прашува дали наместо пропишаните 
вредности ЕУ спроведува „нов колонијализам“, и тоа на мала врата, наместо еднаквост како европска 
вредност, спроведува политика на „баци рака“ и „поклони се“. Цитирајќи ги Елизабета Шелева и Благоја 
Самакоски, „новите“ европски вредности ги препознава во: „Уцена. Ултиматум. Или-или политика. 
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Преименувачки ум“, примена на сила, лицемерие и одлуки без морални вредности, а барањето за промена 
на името, според него, е „сериозен удар врз системот на европските вредности“, од каде што се заклучува 
дека Европа е во „шизофрена“ ситуација. 

Со обвинувања за екстра критериуми за РМ, медиумот се обраќа и кон уште еден сосед – Република 
Бугарија. Во статијата „Бугарија ѝ забива нож во грбот на Македонија“, авторката на статијата Фросина 
Димеска вели: „Бугарија вчера буквално се мобилизираше, како во Брисел да се решава за нејзината, а не 
за судбината на Македонија!“(http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=12121283456&id=9 
&setIzdanie=22753) индиректно укажувајќи на фактот дека во ЕУ повеќе се спроведува праксата да се суди и 
да се одредува Другиот со сопствени аршини отколку да се води сметка за сопствените проблеми и постапки. 
Условите што сега пак ги поставува бугарската страна, претставени од министерот за надворешни работи на 
Бугарија Николај Младенов, новинарката ги пренесува дословно: „да се стави акцент на добрососедските 
односи, да се прекине антибугарската кампања и постојаното зајадување што нашето општество секојдневно 
треба да го трпи од страна на нашиот сосед. Тоа никако не е добро за односите меѓу двете држави и не е во 
духот на европските вредности. Нашата поддршка за Македонија ќе се врати кога ќе видиме исполнување 
на она што го постигаме како договор“. Од ова може имплицитно да се исчита дека „добрососедските 
односи“ за ЕУ се еднонасочен процес, задолжителен само за земјите-кандидатки, но не и за земјите-членки. 
Таа апсурдност, иако експлицитно не се кажува, може да се исчита во пренесувањето на индивидуалните 
ставови на влијателните луѓе на ЕУ, како: „Лопатка предупреди и дека со понатамошното одложување ЕУ ќе 
го загуби својот кредибилитет, а земјите од Југоисточна Европа нема да гледаат потреба за понатамошни 
реформи“ или како оние на европратениците од типот: „Ребека Хармс, копретседателката на групата на 
Зелените во ЕП, како што јави Дојче веле, смета дека Грција треба да биде за отворање преговори со 
Македонија и дека таа има интерес од проширувањето на ЕУ кон територијата на Балканот“. Австрискиот 
европратеник Јоханес Свобода, кој претседава со групата на Европските социјалисти и демократи во ЕП, 
изразува доза на оптимизам дека е можно да се добие датум за преговори. Но, според него, и натаму 
останува присутен отпорот на Грција против давањето датум за почнување на преговорите. Свобода сепак 
се надева дека постојат извесни промени и дека е можен напредок. Тој се залага за позицијата, која најчесто 
можеше да се слушне изминатиов период како можно решение за деблокирање на ситуацијата – почнување 
на преговорите и паралелни преговори за решавање на спорот со името. Ако Македонија не добие датум за 
почнување на преговорите, вели тој, тоа може да биде лошо за нејзината стабилност, но и за регионот. Жозеп 
Дол, претседателот на групата на народните партии во ЕП, како што пренесува Дојче веле, се надева дека 
Советот конечно ќе донесе одлука за почнување на преговорите, но додава дека проширувањето не е главна 
тема на Советот. Францускиот европратеник смета дека Грција и „премиерот Самарас мора да направат 
напори за да го решат ова прашање, бидејќи оваа ситуација не може да се одржува вечно“. Пренесувањето 
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на ваквите ставови укажува на тоа дека и ЕУ не е единствена, дека и во рамките на самата ЕУ се 
проблематизираат одредени решенија. 

Дел од текстовите се особено критички настроени кон ЕУ и спроведувањето на принципот на 
демократија. Во статијата „ЕУ и Запад мижат пред грчките фашисти и комунисти“ 
(http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=51712812259&id=9&setIne=2258),авторот 
на текстот Гоце Трпковски не само што ја обвинува ЕУ за двојни аршини и наклонетост кон Грција, 
акцентирајќи ги „двојните аршини за колепката на демократијата“, туку индиректно ја обвинува за 
загрозување на основниот принцип врз кој таа се темели – демократијата. Тоа е во контекст на ставот 
дека кај нашиот јужен сосед „завладуваат луѓе што ни оддалеку не влегуваат во калапот наречен 
’европски демократски вредности‘“, мислејќи на сè поголемиот број фашистички ориентирани 
пратеници. Тој наведува: „Иако е малку парадоксално, Европската унија, а и т.н. западен фактор 
општо, често има мошне ригидна дефиниција за тоа што сѐ отстапува од европските вредности. 
Понекогаш под тоа спаѓа и секој збор против ЕУ (...), додека во Грција, и покрај отворениот фронтален 
напад врз Европа од нејзините нови политички ѕвезди, се наидува на разочарувачки слаб, поточно 
никаков одглас“. Порастот на фашистичката идеологија и доаѓањето на фашистите во многу 
парламенти на земјите-членки на ЕУ, во весникот Нова Македонија се критикува како опасност што 
може да има далекосежни последици. Еден вид продолжение на претходниот текст е и коментарот 
со наслов „Фашизмот повторно маршира низ Европа“ на Мирка Велиновска, која започнува со 
констатацијата: „Каков пораз на големата европска идеја: портите на ЕУ и натаму се затворени за 
Македонија, но затоа ширум се отворија за европските фашисти. Брисел од нив не бара да исполнат 
бенчмаркови“ (http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=610935722885&id=9&setIzdanie=21708). 
Изнесувајќи го фактот дека екстремната десница во Европскиот парламент освоила 58 места, а на 
национално ниво и повеќе, таа констатира дека фашизмот станува реален политички фактор. 
Доведено во врска со поимот европски вредности, тоа, според авторката, е резултат на вредностите 
што ги спроведува европската политичка елита, како што се: декаденцијата, отуѓеноста, 
нечувствителноста, корумпираноста, стратегијата на „политички директиви“, притисокот, 
расистичката емигрантска политика, катастрофалните двојни стандарди, алчноста за профит во 
услови на тешка економска криза и сл. Таа укажува и на „вчудовидувачката незаинтересираност“ за 
овој проблем од страна на ЕУ. Оттука и нејзиното прашање: „Кои вредности ги делиме?“ имплицитно 
сугерирајќи дека декларираните вредности се само декларирани, а зад нив се манипулира со 
неправда, притисок и уцена. За неа, порастот на фашистичката опција е логична последица на 
мижењето на ЕУ пред кршењето на малцинските права во Грција и во Бугарија, на непреземањето 
одговорност на ЕУ за геноцидот на Егејците, на наградата за земјите што во времето на Хитлер ја 
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застапуваа оската Рим–Берлин, а казнувањето на оние што беа лево ориентирани, за да се запраша 
дали ЕУ е опција за Македонија. 

Во прилог на тезата дека ЕУ не ги почитува принципите што самата ги носи, а кои не се во контекст 
на проблемот со името, е статијата на Фросина Димеска „Апсурдни европски закони за поголем профит на 
компаниите“ (http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal. 
asp?vest=52313854239&id=13&setIzdanie=22886), во која се констатира дека со новите европски закони 
станува „јасно дека ќе се уништат независните и мали производители“, обвинувајќи ја ЕУ дека работи за 
интересите на големите корпорации, а со тоа ги дискриминира правата на еднаквост и на благосостојба. Или, 
како што наведува новинарката: „Унијата што се формира пред сѐ поради економски интереси, децении 
подоцна продолжува да го прави истото тоа како свој главен приоритет, иако кога тамошните челници 
зборуваат за вредностите на сојузот, од уста не ги вадат демократијата и човековите права. Сѐ појасно 
станува дека законодавците во Брисел се водат од интересите на големите светски корпорации и бренд-
фирмите кога ги создаваат законите и додека јавноста се занимава со нивната апсурдност, драстично расте 
приходот на големите корпорации“. Слично на ова, во колумната на Мирка Велиновска „Бричење на суво со 
тап брич“, ЕУ се обвинува за хегемонија (http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest= 
322131033346&id=13&setIzdanie=22836). 

Значителен број текстови што ја критикуваат РМ во контекст на европските вредности известуваат 
само за текот на настаните или случувањата. Ваквите текстови најчесто не се потпишани како авторски 
прилози на новинарите, а во најдобар случај се дадени само иницијалите на новинарот што ја проследува 
информацијата. Оттука, во значителен број прилози, за важни прашања само се пренесува одредена вест, 
притоа таа не се анализира и не се коментира. Би го посочиле примерот со написот за случувањата околу 
Вевчанскиот карневал, а кои беа донесени во контекст на меѓуетничките односи. Во статијата „Струшките 
муслимани навредени од ’Вевчанскиот карневал‘“ (http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp? 
vest=128121048212&id=9&setIzdanie=22491), се изнесуваат само изјавите на муслиманските претставници, 
без притоа да се тргне од позициите на фундаменталните права пропишани со нормите на ЕУ и во таа насока 
да се заземе став во однос на настанатиот проблем врзан за атрибутот: забрана за дискриминација по 
етничка основа.  

Весникот Нова Македонија ги критикува актуелните состојби во РМ, иако станува збор за текстови 
што се далеку помалобројни од оние што се критички настроени кон ЕУ. Тие укажуваат на некои значајни 
разлики помеѓу пропишаните вредности во рамките на ЕУ и оние во РМ. Критиките најмногу се однесуваат 
на правото за добро администрирање и се однесуваат на еден или на друг аспект на овој атрибут на 
обележјето права на граѓанинот. Така, во статијата „Административен дилетантизам“, авторот Дејан 
Витански обвинува за административна политизација, која генерира „девастација на вистинските вредносни 
и морални принципи и декаденција на општеството во целина“ (http://www.novamakedonija.com.mk/ 
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NewsDetal.asp?vest=423101040429&id=13&setIzdanie=21966). Тој обвинува за „општествени аномалии, 
коруптивни девијации и за админстративна дефункцоналност“. 

Освен администрацијата, во весникот Нова Македонија се анализираат и недостатоците во правниот 
систем, а судиите се упатуваат да ги следат стандардите на Стразбур. Така во интервјуто што го води Сунчица 
Стојановска Зоксимовска „Судиите да ги следат стандардите на Стразбур“ (http://www. 
novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1091293584&id=9&setIzdanie=22700) со судијката во Судот за 
човекови права Мирјана Лазарова-Трајковска, детално се упатува на прописите на ЕУ кои пропишуваат како 
и под кои услови слободата на изразувањето може да биде ограничена, при што се укажува на 
несоодветните постапки во РМ. Овој текст се однесува на актуелните состојби поврзани со големиот број 
тужби поднесени за новинарите и настаните поврзани со затворањето на А1 телевизија.  

Оттука може да се заклучи дека во весникот Нова Македонија се изнесува критички став за 
недоволната упатеност или за несоодветниот третман на две обележја од поимот европски вредности: 
функционирањето на правната држава и правото на добро владеење. Меѓутоа, критиката што е упатена ни 
во еден момент не укажува на можна поинаква опција во третирањето на овие обележја. Вредностите што 
се припишуваат се во согласност со европските, тоа е идеалот кон кој се стремат и одговорните за нивно 
спроведување, а се критикуваат девијациите и недоследноста во спроведувањето на пропишаните 
вредности. 

Сосема е поинаков случајот кога станува збор за правото на недискриминација според сексуалната 
ориентација. Така, на пример, во статијата на авторките Катерина Нешкова и Искра Опетчевска 
„Нетолерантно обединети околу традиционалните вредности“ (http://www.novamakedonija.com.mk 
/NewsDetal.asp?vest=14117418&id=9&setIzdanie=22174) се дискутира околу прашањето за дефинирањето на 
бракот, што пак го проблематизира атрибутот забрана за дискриминација според сексуалната 
ориентација.Иако насловот на статијата сугерира пристап што би се залагал за доследно спроведување на 
пропишаната норма како европска вредност, ставот на авторките во најмала рака е неутрален. Се констатира 
фактот дека „Македонија како никогаш досега е пред предизвик да ги редефинира своите вредности во 
делот на бракот и семејството. Таа треба да одбере дали да ги преземе новите вредности од Западна Европа 
(Холандија, Белгија, Шпанија) за посебна група на права што ќе бидат достапни на сексуално 
маргинализираните групи, или, пак, да ги задржи вредностите на традиционалното семејство“. Авторките 
посочуваат на историјатот на проблемот и јасно лоцираат две контрадикторни ситуации: донесувањето на 
Законот за заштита од дискриминација, кој треба да ги штити маргинализираните групи, меѓу кои и оние со 
инаква сексуална ориентација, и иницијативата на Меѓурелигискиот совет за промена на Уставот во кој 
бракот ќе се дефинира како заедница меѓу маж и жена и ќе се оневозможи децата без родители да бидат 
посвојувани од лица од ист пол или од самохран родител, која ја поддржуваат над 80% од жителите на 
Македонија. Иако во статијата се изнесуваат ставовите на Хелсиншкиот комитет, кој на иницијативата гледа 
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како на „акт на грубо прекршување на секуларниот карактер на државата и акт против демократијата, 
плурализмот, принципот на заштита на човековите права“ и како на иницијатива што води кон „ширење на 
нетрпеливоста, говорот на омраза и поттикнување насилство“, авторките ги наведуваат аргументите „за“ и 
„против“ и даваат преглед на решенијата во земјите од ЕУ и САД. Тоа покажува дека новите членки на ЕУ, но 
и дел од државите на САД, имаат развиено практики и акти што директно се косат со пропишаните европски 
вредности. Оттука и заклучокот дека, всушност, станува збор и за ревидирање на веќе воспоставените 
обележја и атрибути на поимот европски вредности.Тоа ревидирање смета на обновување на 
традиционалните вредности што се актуализираат од страна на црквите, што пак навлегува и во начелото на 
разделеност на црквата од државата.  

Ова редефинирање е поврзано со констатацијата на Гордана Силјановска-Давкова дека: „И покрај 
перманентната секуларизација, современиот европски човек е хомо религиосус. За Шуман, Аденауер и Де 
Гаспари христијанството, односно ’христијанската демократија‘ беше политичка определба, основа за 
еднаквост на луѓето, достоинство на човекот и мир меѓу народите“. Дали еднаквоста и мирот ќе бидат можни 
со евентуално редефинирање на атрибутот забрана за дискриминација според сексуална ориентација, 
останува да покаже времето. 

Оттука можеме да заклучиме дека во весникот Нова Македонија најмногу се дискутира за нефер 
третманот на ЕУ кон РМ со што се загрозуваат европските вредности, т.е. тие се доведуваат под прашање 
од одлуките што ги носи самата ЕУ. Весникот, пред сè преку своите колумнисти, како да си ја зема улогата 
на чувар на европските вредности, укажувајќи на недоследностите. Малиот број текстови кои се 
однесуваат на пропустите и недоследностите на институциите во РМ, не ни дава за право да констатираме 
дека таа улога и реално се остварува. Уште повеќе, ако зборуваме од аспект колку весникот детално 
навлегува во објаснувања и појаснувања наменети за информирање на читателите, тогаш ваквиот 
впечаток уште повеќе се засилува. Во таа насока би се однесувала и препораката за побалансирано 
известување со акцент на мерките што ЕУ ги презема за остварување на европските вредности како идеал 
на целата територија на Европа. 

Дневник 

Во статистичката анализа на текстовите во кои експлицитно се употребува терминот европски 
вредности во весникот Дневник,се издвојуваат две теми. Од една страна, терминот европски вредности се 
користи во текстови што дискутираат за зачленувањето на Република Македонија во Европската унија. Од 
друга страна, терминот европски вредности, во исто толку текстови, се користи без особено елаборирање 
на тоа што се подразбира под овој термин, како општа фраза, која се полни со различни значења, или како 



 
 

91 

  
 

термин чие значење е веќе познато и прифатено. Како општоприфатен термин, на пример, го користи Теута 
Арифи, во колумната насловена „Претседавање“, зборувајќи за преземањето на претседателствувањето на 
Чешка со ЕУ, каде што пишува: „Но и со овие разлики, ценам дека претседавањето на Чешка со ЕУ ќе 
продолжи по линијата на општите европски вредности. Секако дека претседава во тешко време, во време 
на интензивирање на светската економска криза и рецесија. Исто така, ценам дека Западен Балкан може да 
има едно постепено враќање на агендата на ЕУ, враќање кое ќе биде сè уште мало, но доволно за поголемо 
враќање на времето од шведското претседавање“ (Арифи, 2009). 

Во еден период вицепремиер, Ивица Боцевски го користи терминот европски вредности (според 
Дневник, кој ја пренесува неговата изјава) зборувајќи за Вевчанскиот карневал. Во изјавата на Боцевски се 
промовира слободата на изразувањето: „Вевчанци знаат да нè исмеат и да нè замислат и нас, луѓето од 
политиката, но и сите останати, оние од уметноста, културата, бизнисот... Токму заради тоа оваа традиција 
на пркосот и слободата во рамките на кампањата, прва ќе добие признание кое понатаму ќе го добијат и 
други институции и организации што придонеле за зачувување на европските вредности...“ (Е. М., 2009). 
Изјавата е дадена по повод врачувањето признание, кое Секретаријатот за европски прашања му го додели 
на Вевчанскиот карневал во рамките на кампањата за негување на европските вредности.  

Јован Деспотовски, кого Дневник го најавува како аналитичар во Секретаријатот за европски 
прашања, терминот европски вредности го користи во контекст на секојдневното живеење во Скопје: 
„...тогаш секако новата градска власт во Скопје ќе мора да поработи на проектот за трамвај. Бадијала сите 
приказни и убедувања дека (ќе) живееме според европски вредности и стандарди, сè додека луѓето реално 
не почувствуваат дел од европскиот живот во секојдневјето“ (Деспотовски, 2009).  

Европските вредности, без оглед на тоа што под тој термин се подразбира, се користат како активно 
помагало во критичкиот дискурс кон Европската унија, но и кон Владата на Македонија.  

Во екот на претстедателската кампања, Љубомир Фрчковски, претседателски кандидат, критикувајќи 
го ставот на извршната власт во однос на прашањето за евроинтеграциите, обвинувањата ќе ги базира на 
празната употреба на терминот европски вредности: „НАТО веќе не го споменуваат бидејќи не можат да 
испорачаат резултат со влезот во НАТО. Зборуваат за општи европски вредности во Македонија. Тоа е 
лексиката. Ова е моментот кога македонските граѓани треба да направат разлика меѓу оваа квазиНАТО 
реторика и политиката на резултати која ќе преземе одговорност земјата да ја внесе уште годинава во НАТО“ 
(Ѓорѓевски, 2009). 

Комбинацијата на термините евроатлантски интеграции и европски вредности често се користи во 
рамките на политичкиот дискурс. Љубе Бошковски, на пример, на Основачкото собрание на партијата 
Обединети за Македонија ќе го искористи прашањето за евроинтеграции и европските вредности за нејзина 
промоција: „На Македонија ѝ е потребна партија што ќе се соочи со невработеноста, сиромаштијата и со 
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изолацијата. Евроатлантските интеграции се единствениот предуслов за развој на економијата. Нашата 
задача е тие европски вредности да ги обединиме со нашите македонски вредности, а интегрирањето во 
Европската унија и во НАТО за македонските граѓани е приоритет, кој треба да се оствари сега и веднаш“ 
(Македонија е изневерена од досегашните лидери 2009,). Изјавата на Бошковски е парадигматична и во 
еден друг поглед. Имено, во разни форми и со различен интензитет, се среќава и ставот дека европските 
вредности треба да се обединат / ускладат / приспособат на македонските (традиционални) вредности. 
Фраза што имплицира став дека македонските традиционални вредности се различни од европските. 
Притоа, никогаш не се определува што е тоа европски, а што македонски вредности и кои се разликите меѓу 
нив. Ниту пак се прецизира што ќе се добие и што ќе се изгуби од обединувањето на овие два вредносни 
система. Ниту се кажува како ќе се изведе тоа обединување.  

Парадигматичен пример во однос на текстовите што влегуваат во критички насочен дискурс кон 
владата, а го користат терминот европски вредности е колумната на Радмила Шекеринска „Полукружно 
свртување“. Зборувајќи за македонската поддршка на Сирија во ОН (кога македонскиот амбасадор прв пат 
гласаше различно од претставниците на земјите членки на ЕУ), Шекеринска ќе ја обвини владата за 
непринципиелност и за двојни стандарди, обвинување што се базира, имено, на разбирањето и употребата 
на поимот европски вредности. Како термин и како вредности.  

„Проблемот е во јазот меѓу нашите зборови и дела. Да бидам прецизна: јазот меѓу зборовите и 
делата на власта. Внимавајте, истиот премиер и истиот министер, кои бараат нивните европски колеги да ги 
почитуваат европските вредности и принципи и да ја поддржат Македонија во тоа име, сега покажуваат 
спротивна логика: батали принципи и вредности, битен е пазарот. Се разбира: меѓународната политика не е 
хуманитарна работа; позициите на државите не се секогаш фер, ниту праведни. Но, сето тоа тешко ни влегува 
во глава кога во прашање се ’нашите‘ одлуки и македонските прашања, а многу згодно си го применуваме 
кога се работи за некои други интереси и проблеми. (...) Со кое право тогаш се лутиме на Франција, кога таа 
заради сопствени интереси, дава поддршка на Грција? Со кое право се повикуваме на европските вредности 
кога пишуваме писмо до шпанскиот или чешкиот премиер? Зошто очекуваме тие да бидат неутрални и фер, 
а ние може да тераме според тоа што ни покажува нашиот политички ’дигитрон‘?“ (Шекеринска, 2010). 

Шекеринска тука нотира уште еден аспект на употребата на терминот европски вредности во 
Дневник. Имено, како што терминот европски вредности често се употребува за критики на извршната власт, 
тој често се користи и во сосема спротивен дискурс – во изразување критички однос кон ЕУ. Се разбира, 
станува збор главно за проблемот со името и членството на Македонија во ЕУ. 

Така, на пример, Борче Стамов, портпарол на Министерството за надворешни работи на Македонија, 
бришењето на придавката „македонски“ и употребата на фразата „официјален јазик“ наместо „македонски 
јазик“ во Резолуцијата на Европскиот парламент за Македонија во 2011 година, ќе ги окарактеризира како 
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грчка саботажа и откажување од европските вредности на грчките европратеници: „Јасно е дека ова е грчка 
саботажа. Иако сме навикнати да ги слушаме грчките европратеници како зборуваат за демократија, 
човекови права и европски вредности, вчера тие го покажаа своето вистинско лице и уште еднаш можеме 
да заклучиме дека хипокризија е грчки збор, но и грчка практика“ (МНР: Грција изврши саботажа 2011). 
Најчесто, Европската унија се обвинува за недоследности и за двоен аршин кога станува збор не само за 
Македонија туку и за земјите од т.н. Западен Балкан. Дарко Јаневски, на пример, колумната насловена „ЕУ 
во љубов со Македонија“ ја почнува со преговорите на Белград и Приштина во Брисел со анегдота што тоа 
јасно го илустрира: „На Србија ѝ ја виткаат раката, на Kосово му ја галат, се жалел еден од врвните српски 
функционери опишувајќи што се случувало во Брисел на преговорите меѓу Белград и Приштина и што се 
случува овие денови, откако на нашиот северен сосед му е оставен рок до вторник да го прифати 
решавањето на српско-косовскиот проблем така како што го замислиле челниците на ЕУ и на САД. 
Интересно, дури и безгласната бароница Ештон, како бриселски функционер за надворешни работи, овој пат 
проговори со закани кон Србија. Српскиот марш на Дрина има да се пее, ама така како што ги напишале 
нотите во западните центри“ (Јаневски, 2013). Јаневски го изразува ставот (кој може да се сретне и во другите 
анализирани медиуми) дека демократскиот капацитет на ЕУ (кога станува збор за овие подрачја и, воопшто, 
кога станува збор за региони што не се во ЕУ) се базира на финансиските и на економските интереси на 
најмоќните членки. Тој подолу вели: „Во овој момент ЕУ надвор од границите не се доживува како 
демократски проект, како проект кој навистина може да ги зближи народите и да ја овозможи таа размена, 
туку како проект кој, во замена за пари од европските фондови, бара слепо и беспоговорно исполнување 
туѓи желби“. Јаневски она што го смета за непринципиелност и недемократичност на Европската унија го 
илустрира со спорот за името: „Така, имаме спор во кој едната страна, Република Македонија, ако се согласи 
на понатамошни отстапки, би изгубила сè, а другата страна, ако ја направи нужната отстапка за решавање на 
проблемот, нема да изгуби ништо. Логично, човек со здрав разум би помислил дека во ваква ситуација 
притисокот би требало да биде насочен кон Грција. Но, не е така. Напротив, се прават обиди да ѝ се свитка 
раката на нашата држава, сеедно што следниот нејзин чекор наназад, во смисла во која го бара Грција, значи 
паѓање во бездна“. На крајот, како заклучок, се оспорува дека европските вредностиѝ се иманентни, имено, 
на Европа: „’Операта е најдобра илустрација на постојаниот прекуграничен дијалог и истовремено ги 
изразува фундаменталните европски вредности – слобода, братство и љубов‘, рекол Баросо во Виена. 
Слободата, братството и љубовта како фундаментални европски вредности? Ха, интересен е овој човек. 
Особено кога се шегува“ (Јаневски, 2013). 

Парадигматичен во оваа група текстови, односно текстови што имаат јасно изразен критички став кон 
Европската унија, е материјалот на Лео ван Дуисенгург, објавен под насловот „Помеѓу интеграција и 
идентитет“. Авторот, во Дневник најавен како претставник за Централна Европа на Европското христијанско 
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политичко движење,жестоко се пресметува со поимот и определбата европски вредности. Повод за текстот 
е Законот против дискриминацијата, кој беше критикуван од опозицијата и од некои кругови во Брисел. Ван 
Дуисенгург, застанувајќи во одбрана на Законот, го поставува прашањето дали критиките што доаѓаа од 
европските кругови се „во соодветство со ’европските стандарди‘“. Тој потсетува дека европските 
вредности (поради дихотомијата внатре во ЕУ) не се јасно определени. Според авторот, тоа и не треба да 
биде така, бидејќи тогаш Европската унија нема да биде заедница на држави, туку една супердржава: „Ова 
всушност е и причината зошто ’европските вредности‘ не се јасно дефинирани, а според мое мислење, тоа е 
сосема непотребно. На пример, мене воопшто не ми се допаѓа создавањето на ’ЕУ-супердржава‘. Сметам 
дека силата на Европа е во единството преку разликите, а не во униформноста“ (Ван Дуисенгург, 2010). 

Законот за антидискриминација е повод, со сосема други ставови, да реагира и Христо Ивановски: 
„Само што беше објавен текстот од тројца македонски новинари на порталот на ВАЦ за Законот за 
антидискриминација, портпаролот на Секретаријатот за европски интеграции, Златко Јанковски, новинарите 
експресно ги прогласи за непријатели. Трендот на жигосување и измислување предавници не е нов. За 
слични ’активности‘ премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ пред две години лично ги прозва ’дописничките 
од Брисел‘“ (Ивановски, 2010). Жестоко критикувајќи го портпаролот, Ивановски смета дека прогласувањето 
новинари за државни непријатели поради поинакви политички ставови од оние на Владата е во спротивност 
со европските вредности. Новинарот, на крајот, ја повикува Владата да ги „докаже своите заложби за 
европските вредности“ со осуда на нејзиниот службеник: „Е па, срамота е што тој Златко јавно лепи етикети 
наместо да повикува на дијалог и да користи аргументи. Срамота и нејасно е како тој Златко ги поминал сите 
филтри и се вработил како портпарол на еден клучен сектор преку кој ни се отвораат вратите кон Брисел. (...) 
Ако Владата тврди дека се залага за европски вредности, ќе ѝ дадеме шанса да нè увери во тоа. За почеток, 
преку Златко“ (Ивановски, 2010). 

Европските вредности се аргумент и за уште една тема што минативе години ги полнеше 
македонските медиуми – проектот „Скопје 2014“. 

Тука ќе се задржиме на два текста, чии ставови се сосема спротивни.  
Бона Бајрактарова, во Дневник најавена како универзитетски професор, во текстот „Kолку се, толку 

се, токму се“, зборува за спомениците во Скопје. Во коментарот, кој почнува како патопис, Бајрактарова ќе 
нагласи дека спомениците од „Скопје 2014“ означуваат акција и облагородување на главниот град: „Денес, 
прошетката и разгледувањето на плоштадот со новите содржини, се предизвик за граѓаните од целата 
Република и за странските туристи. Скопје станува убав, интересен град, станува вистинска метропола. По 
долготрајното затишје во однос на културното оплеменување на градот, ’Скопје 2014‘ означи акција. Долго 
време ми сметаше голината на градскиот плоштад; празен простор без содржини – култивирана (поплочена) 
ледина! Денес, ме радуваат булеварите, парковите, фонтаните, новите зданија – театарот, музејот...“ 
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(Бајрактарова, 2011). Бајрактарова, како заклучок, ја праќа пораката дека доблесното работење вклучува и 
градење европски вредности: „И покрај сите тешкотии и пречки, нашата држава го оди европскиот пат. (...) 
Еднаш веќе напишав: љубовта кон татковината се изразува на разни начини. Еден од нив е да ја почитуваме 
и да работиме на нејзиниот напредок. Секој од нас треба да го одработи својот дел од историскиот долг кон 
татковината, а раководствата – особено. Да ја заборавиме малициозноста, да го оставиме егоизмот настрана. 
Политиката е политика, борбата за власт – легитимна политичка работа, но државата и нејзините интереси 
ни се заеднички. Доблесно е да дејствуваме позитивно, да креираме европски вредности; да го 
унапредуваме општеството и нашата позиција во него“ (Бајрактарова, 2011).  

Тања Милевска во текстот „Загрозена демократија“ (кој Дневник го пренесува од белгискиот дневен 
весник Слободна Белгија) прави поширока анализа на политичката ситуација во Македонија. Меѓу другото, 
зборувајќи за „Скопје 2014“, Милевска пишува и за слободата на говор поврзана со „Скопје 2014“ и за самиот 
проект. „Речиси секоја граѓанска демонстрација завршува со насилство. Пријателите на владата се појавуваат 
штом се најави нов протест. Па така, минатата пролет, беа истепани студенти кои се ’осмелија‘ да 
протестираат против нови градби на скопскиот плоштад“ (Милевска, 2010). Во времето кога е објавен 
текстот, сегашниот „Воин на коњ“ беше проект, што Милевска го доведува во врска со проблемот со името 
и со ставот на студентите. „Една од градбите кои ги предвидува владата е и споменик во чест на Александар 
Македонски. Голем број студенти сметаат дека ваквиот споменик не само што ќе го нагрди центарот на 
градот, дека чини прескапо во услови на економска криза и дека би претставувал непотребна провокација 
кон јужниот сосед. Дека во овој момент тоа не е решение за излез од хаосот во кој се наоѓа државата. Ја 
почувствуваа одмаздата на националистите на сопствена кожа. Оттогаш студентите молчат, повеќето се 
надеваат да ја напуштат државата... Слободните умови, студентите, граѓаните се задоволуваат со молк и 
тивко се надеваат на надворешна помош. Тие се умовите кои искрено ги делат вистинските европски 
вредности, но Европа не ги слуша, презафатена со сопствените проблеми.“ Милевска решително го напаѓа и 
ставот на Грција, но и незаинтересираната позиција на ЕУ во спорот со името: „Дека проблемот со името е 
апсурден, повеќето европски граѓани ќе се сложат со мене. А Грција би требало да се занимава во моментов 
со други поважни прашања. Но, таа сепак продолжува да ја блокира Македонија, а во Европа како никој да 
не сака да знае за ова. Проблемот е што апатијата на европските лидери пред овој спор ја води Македонија 
во трагедија“. Ова е втор вид обвинување кон Европската унија, кое може да се диференцира во корпусот 
текстови во Дневник што го содржат терминот европски вредности. Доколку едната забелешка беше дека 
ЕУ не ги применува сопствените принципи кон сите подеднакво, сега, Милевска го обвинува Брисел за 
незаинтересираност за проблемите на Македонија.  

Како резиме, можеме да изведеме неколку општи заклучоци за третманот на терминот европски 
вредности во дневниот весник Дневник. Прво, паѓа во очи дека терминот се употребува од автори со 
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најразлични политички, идеолошки и етички ставови, и од т.н. „евроскептици“ и од „про-ЕУ авторите“, а 
таа широка употреба најчесто го „замаглува“ неговото значење, во редица текстови го претвора во фраза 
која значи сé и ништо; понатаму, терминот се користи како аргумент кој го надополнува критичкиот 
дискурс кога станува збор за Европската унија, но и за македонската Влада; во дел од текстовите се прави 
дистинкција меѓу европските вредности и македонските вредности, најчесто ставот на авторот е дека тие 
вредности треба да се обединат или да функционираат заедно; речиси никогаш не се споменуваат 
еврпските акти поврзан со оваа проблематика. 

Утрински весник 

Една од карактеристиките на текстовите во Утрински весник е што во редица материјали подеднакво 
е присутна критичноста кон Европската унија, како и критичкиот став кон одредени состојби, ставови и 
состојби на и во Република Македонија. Во оваа група текстови Македонија се критикува поради 
непридржување кон европските вредности и/или нивно инакво толкување, а Брисел поради тоа што не 
интервенира во таа насока. Карактеристичен е ставот на Арсим Зеколи, кој вели: „Телеграфски сумирано, 
вината за блокираните евро-интегративни процеси е во владата на Грција и кабинетот на премиерот 
Груевски. Додека пак одговорноста за дополнителните условувања лежи врз Европската комисија и ДУИ на 
г. Ахмети.“ (Зеколи 2012c) Очекувањата дека друг ќе ни ги „среди работите“ дома, дека ќе ни наметне 
вредности кои авторите ги дефинираат како европски има и кај други автори во весникот. Особено кога 
станува збор за демократијата и атмосферата на политички дијалог во земјава. Најчесто тоа очекување го 
имаат претставниците на опозицијата, чии ставови Утрински весник ги пренесува: „Лидерот на СДСМ, 
Бранко Црвенковски, побара вчера од Брисел да не затвора очи пред политичката криза во Македонија и да 
не инсистира опозицијата да се врати во Парламентот, бидејќи во вакви услови тоа е нереална опција. На 
средбата со директорот за проширување на ЕУ Стефано Санино, Црвенковски го изнел планот за излез од 
ситуацијата преку слободни и фер избори, но останува тајна што рекол претставникот на ЕУ, бидејќи вчера 
тој направи се' да одбегне изјави за медиумите, излетувајќи како ‚ракета‘ од средбите со високите 
функционери.“ (Јовановска 2013b) Во извештај за истата средба, малку изменет, Јовановска пренесува и дека 
„Претседателот на Собранието, Трајко Вељаноски, откако придонесе да се случи инцидентот, вчера пред 
директорот на ЕУ, Стефано Санино, изложил насоки и мерки како да се јакне парламентарниот капацитет, 
да се врати довербата и да се обезбеди непречено функционирање на оваа институција - во полн состав. 
Мерките ги претставил како начин за надминување на политичките несогласувања и за јакнење на вкупниот, 
заеднички, реформски капацитет на Македонија во евроинтеграцискиот процес.“ (Јовановска, 2013a) Во 
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друга колумна, Зеколи ќе се доближи до поделбата Исток - Запад (за чија варијанта и ние зборувавме погоре 
во текстот), само во овој случај бинарната опозиција гласи „европска демократија / идеолошки ориент“: 
„Комесарот Филе е веќе тргнат кон, со добри намери поплочениот пат кон Македонија, поминувајќи 
географски, административни, но и современи граници на европската демократија и идеолошкиот ориент.“ 
(Зеколи, 2012b) Интересно е дека ваквата автоимаголошка претстава за Македонија како дел од Ориентот 
се јавува уште во еден текст, исто така, поврзан со посетата на Филе. Денко Малески во изјавата за весникот 
смета дека „на општество како македонското, во кое демократските вредности, како, на пример, вистината, 
се инфериорни во однос на доминантните ориентални вредности, како измамата или итрината, нема 
европски излез од ситуацијата.“ Поранешниот министер за надворешни работи (како што е најавен во 
Утрински) понатаму, оваа споредба ја објаснува вака: „‚Има само балкански излез во кој некој мора да биде 
насамарен. Филе, веројатно, не читал дека при посетата на нашиве простори, странците одамна забележале 
дека за нас фактите се факти само кога ни одат во прилог‘, објаснува Малески. Отсуството на договор меѓу 
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ за претседател на комисијата која треба да ги истражи овие случувања, и тоа два и 
пол месеца откако беше постигнат, е јасен сигнал за Филе дека нешто во македонските институции не 
функционира, барем не онака како што бараат европските демократии.“ (Поповска, 2013) Сличен став има и 
Иван Торов кој во својата колумна ќе напише: „Ќе биде, секако, многу тешко да се објасни дека така 
воспоставената линија на разграничување меѓу ‚западниот‘ и ‚источниот‘ свет не игра никаква улога, дека 
причините се исклучиво во амбициите на Европската унија да ги стабилизира своите внатрешни економски 
и политички прилики, но и во процената дека Западен Балкан и Турција се' уште се далеку од она ниво на 
развој, европски вредности и демократија, па и изменетиот менталитет и темперамент кој би гарантирал 
дека ‚источниот вирус‘ на перманентна нестабилност нема да се всели во ‚цивилизираната Европа‘“. (Торов, 
2010) Во оваа група текстови, кои говорат за погледите полни со надеж вперени кон Брисел (но и со не многу 
голема верба во основаноста на таа надеж), пак се навраќаме на Зеколи кој, споредувајќи ја Македонија со 
селото од филмот Белата панделка на германскиот режисер и сценарист Михаел Ханеке, ќе се понадева: 
„Бездруго ја споделувам надежта на сите нас дека некаде во својата ташна комесарот Филе крие некоја 
магична мелем формула за нашите самонанесени повреди.“ Во неговата колумна таа надеж трае кратко - до 
следната реченица: „добро знаеме дека еден ден и една посета не носат промена ниту надеж за подобро.“ 
(Зеколи, 2012b) Авторот резигнирано не очекува ништо од Филе, односно од ЕУ, бидејќи „Ова се други 
времиња во кои ‘Унијата веќе не е управувана од принципите на слободата и демократијата, на кои Брисел 
некогаш нè подучуваше. Таа сега почива врз принципите на олигархија‘, како што ламентира колегата од 
словачкиот весник Хосподарске новини.“ (Зеколи, 2012b) Европските вредности, не само во Македонија, 
туку во Европската унија, веќе не постојат. Па затоа се изведува логичниот заклучок на поистоветување на 
Скопје со Брисел: „Неодминливо е чувството дека во таа поделена Европа постоеше повеќе дух на припаѓање 
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кон една идеја, отколку во денешната Европска унија на раштимани гласови и разроки погледи. Во која 
политичката храброста се мери по бојкоти на фудбалски првенства, а визијата ја одредуваат маркетинг 
агенции за предизборни рејтинзи. Се разбира, секоја сличност помеѓу стилот на владеење помеѓу Брисел и 
Скопје е намерна, како сведоштво за времето и духот на владетелите.“ (Зеколи, 2012b) 

Во Утрински се критикува и Европската унија. Јасно е дека авторите на весникот одговорноста за 
(според нив) лошата ситуација во Македонија, кога станува збор за европските вредности, ја гледаат и во 
Скопје, но и во Брисел. На тој начин, ЕУ станува своевиден тутор, „губернатор“ ако сакате, на кој (сакал Брисел 
или не) се префрла одговорноста, или дел од неа. Се разбира, останува отворено прашањето - дали 
демократијата треба некој да ви ја даде или пак, треба за неа да се изборите. 

Во Утрински весник, во анализираниот период, дури 35 текста или 43,68% од вкупниот број текстови 
кои го содржат терминот европски вредности¸ влегуваат во оние материјали кои синтагмата ја употребуваат 
како празен термин, без некое посебно значење. Во овие статии, сфаќањето и употребата на терминот 
европски вредности може да се структурира во неколку подгрупи. Најчесто, синтагмата се употребува како 
(достижна) цел кон која субјектот се стреми, како мерка, поточно - норма на квалитет. Илустративен пример 
за таквиот пристап е текстот на Петре Бакевски „Време на политички театар“. Зборувајќи за книгата на Ристо 
Стефановски „Театарот во Македонија“, Бакевски, потсетувајќи на авторите кои се обработени во изданието, 
ќе напише: „Од овие години тргна и животната патека на Горан Стефановски кој по големиот и триумфален 
успех на „Јане Задрогаз“ целосно ќе се предаде на пишување драмски текстови и ќе создаде опус кој на 
македонскиот театарски живот ќе му вдахне нова сила и свежина и ќе отвори широки видици свртувајќи се 
кон дофатливите европски вредности на театарот.“ За да нема забуна што се подразбира (во случајов) под 
европски вредности, тука е следната реченица на Бакевски: „Горан ќе стане славен, светски писател игран 
на сите страни од Земјината топка.“ (Бакевски, 2009) 

Втора група текстови во кои европски вредности се сречаваат како апстрактен поим најчесто се 
среќава во извештаите за политичките настани или во пренесувањето на изјавите на одделни политичари. 
Таму терминот ни оддалеку не е толку определен како кај Бакевски. На пример, (тогашниот) министар за 
евроинтеграции Наумовски ќе изјави: „Ние ќе продолжиме со нашата битка заедно со граѓаните за да 
обезбедиме напредок и европска перспектива за нашата држава. Битка за европска Македонија која ќе ги 
чува вистинските европски вредности.“ (МИА 2009,) Претседателот Иванов во Софија, зборувајќи за НАТО и 
за ЕУ, ќе ја определи трансформацијата на македонските во европски вредности: „Европската идеја 
придонесе доброволно да ги менуваме нашите системи, да воспоставуваме европски критериуми, принципи 
и вредности“ (МИА 2011) Постојат две, подеднакво валидни, толкувања за употребата на европски 
вредности без понатамошни објаснувања на терминот. Првото, кое само по себе се наметнува, е дека 
говорителот смета оти станува збор за доволно јасна и широко позната определба, која нема потреба да се 



 
 

99 

  
 

објаснува. Второто толкување е дека фразата се употребува како определба која (најчесто) има позитивна 
нијанса, но која може да добие и различни значења и толкувања. 

Македонско - грчкиот спор околу името, очекувано, многу често се донесува во контекст со 
европските вредности. Впрочем, и погоре посочените два текста се изјави поврзани со приемот на 
Македонија во ЕУ и во НАТО и со спорот за името. Карактеристично за оваа група текстови е што се во голема 
мерка со константен став дека за идентитетските прашања не може да се преговара. Разлики во ставовите 
може да се најдат по таа констатација, односно во брањето одговор на кого лежи одговорноста за 
продолжувањето на овој апсурден спор. Тука веќе ставовите се поделени.  

Во таа насока, карактеристичен е извештајот од тркалезната маса „Европските демократски 
вредности преку грчко-македонскиот спор“, со индикативен наслов „Интелектуалците за и контра Европа“. 
(Јовановска 2009) Извештајот, практично, ги отсликува ставовите што се јавуваат и во други материјали во 
Утрински весник: обвинувањата насочени кон ЕУ или кон Македонија, кога станува збор за спорот со името. 
Најчесто, Европа се обвинува за непридржување кон декларираните сопствени вредности, а Македонија за 
неактивност или за погрешни потези. Во таа насока, весникот ја цитира Елизабета Шелева која вели дека 
„‚ситуацијата во која се наоѓаме со овој преименувачки ум е без преседан во историјата‘. Според неа, 
подложени сме на уцени и исправени пред позицијата или-или. Шелева нагласува дека ‚европските 
вредности подразбираат почитување на културните идентитети, но ситуацијата во која е ставена Македонија 
е неоколонијална.‘“ Во истиот извештај се говори и за дискусијата на писателот Димитар Башевски кој „смета 
дека гледано низ призмата на македонско-грчкиот спор се негира системот на европски вредности. ‚Ниту 
еден Грк не отстапува од трите принципи - антиквизација, елинизација и ортодоксизација, но и кај нас се 
случуваат опасни работи, како што е, на пример, антиквизацијата која го оневозможува политичкото 
единство сега кога ни е најпотребно‘. Башевски укажува дека вината за нерешавање на спорот не можеме 
да ја префрлуваме само на преговарачот Нимиц, бидејќи самите непотребно го иницираме прашањето на 
идентитетот, по што, логично, истиот проблем ни го наметнува и Грција.“ 

Анализата на дискурсот во Утрински ја почнавме со Арсим Зеколи. Пак ќе се навратиме на неговите 
колумни, во кои често се користи истражуваниот термин, но и во кои често се обвинуваат и Македонија и ЕУ 
за непридржување кон прокламираните европски вредности. Логично (за Зеколи) тие непридржувања 
промовираат недоверба во самата идеја на вредностите на Европа. Во колумната, објавена по редовниот 
Извештај за Македонија, во кој пак нема препорака за почнување преговори, јасна е разочараноста и 
резигнираноста на авторот. Не во ЕУ, туку во идејата за заеднички европски вредности: „Предолго трае оваа 
зима на нашето незадоволство за да си дозволиме уште еден луксуз на чекање на следниот мај, следниот 
септември, следниот ‚месец Лимбург кога мајмуните ќе се потстрижат‘ и во тоа име да ја жртвуваме својата 
искреност и од бога дадениот дар за пресудување и зборување. Таквото чекање има само еден исход, само 
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една цел - мраз на нашата Арапска Зима во која благопријатно ќе ни даваат надеж пријателите од 
меѓународната заедница, додека, онака, аденауеровски потајно, ги хранат клучарите на нашите зандани. Се' 
додека не даде душа и последниот очајник спремен да загине за идеалот на веќе длабоко корумпираната 
идеја наречена Европски вредности.“ (Зеколи 2012a) 

Кога станува збор за слободата на изразување и информирање, Утрински ова прашање, во 
истражуваниот период, го доведува во врска со европските вредности во 6 текста или 7,32%  

Така на пример, Младен Чадиковски, во тоа време (2011 година) главен уредник на А1, го објаснува 
ставот телевизијата, во предизборниот период, да ги поддржи опозициските партии со уредувачка политика 
која ги поддржува европските вредности: „Нашата уредувачка политика подразбира поддршка на сите оние 
што се залагаат и ја гледаат Македонија како модерна европска држава во која ќе владеат европски 
вредности, во која ќе се почитуваат различностите и каде што нема да се делат луѓето по секакви основи. 
Оние партии што во практиката покажуваат или дејствуваат на таков начин, ние ќе ги поддржиме. 
Поддршката се однесува за овој период, како една форма во која ќе покажеме дека сме против оваа Влада, 
која отстапи од овие вредности“, ни изјави Чадиковски. Тој додава дека како медиум нема да отстапат од 
професионалните стандарди и дека објективно ќе известуваат од сите предизборни митинзи за време на 
целата кампања, додека на дебатите и на дуелите што ќе ги организира телевизијата, ќе бидат поканети 
партиите и од власта и од опозицијата. (Унковска, 2011) Во истиот текст, Артан Садику (весникот го 
претставува како политички аналитичар) предупредува дека „јавното декларирање ја става А1 телевизија 
пред еден голем тест, така што сега ќе треба да покаже дали се става на страната на одредени партии поради 
одредени вредности или, пак, само на изборите би биле алатка на некоја политичка опција. [...] Ова 
позиционирање носи многу ризици и тие ќе мора да искристализираат зад кои вредности на тие партии 
застануваат, односно дали се позиционираат идеолошки или прагматично.“ Главниот проблем, според 
Садику, е „тоа што одредени медиуми во земјава заземаат страна на одредена политичка опција, но тоа не 
било јавно и искрено, туку се затскриваат под превезот на непристрасноста и независноста.“ Во оваа група 
се и текстовите кои се реакција на етикетирањето на новинарите како „предавници“, „шпиони“, „државни 
непријатели“ итн. Треба да се одбележи дека во весникот има многу повеќе материјали кои се однесуваат 
на правото на информирање и, воопшто, слободата на медиумите, меѓутоа тие директно не се поврзуваат 
со европските вредности, па затоа не се влезени во истражувањето. Воопшто, многу од атрибутите на 
европските вредности не се покриени, односно не се доведени во врска со европските вредности, како на 
пример, правото на недискриминација врз основа на сексуалната ориентација (само еден текст) или 
еднаквоста пред закон (нема текстови), или правдата како европска вредност (еден текст)... Тоа не значи 
дека Утрински весник, како, впрочем, и другите анализирани весници, на овие прашања не посветуваат 
внимание. Напротив. Ова, од една страна, може да се толкува како став дека читателот однапред знае кои 
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се и што претставуваат европските вредности, како и дека е свесен за нивното значење, па, на тој начин, 
отпаѓа потребата од посебно и постојано нагласување на терминот. Од друга страна, во одредени случаи, 
можеме да зборуваме и за непрепознавање на обележјата и атрибутите на терминот европски вредности, 
на начин на кој тие се декларирани во Лисабонската декларација. Впрочем, и втората претпоставка да не е 
воопшто точна, односно секогаш да се подразбира дека за сите е јасно што се европски вредности, корисно 
е за редица проблеми, дури - горливи проблеми на нашето општество, да се потсети дека тие спаѓаат во 
корпусот на европски вредности, дека се заеднички и за Македонија и нејзините граѓани и за ЕУ и земјите-
членки.  

Она што во неколку текстови се наметнува како автоимаголошка претстава дека Македонија е 
Ориент, дека нејзините традиции се разликуваат од европските традиции, не само што во голема мерка е 
проблематично тврдење од аспект на неговата одржливост, туку создава, од една страна, значаен јаз меѓу 
македонските граѓани и Европејците, а од друга (можеби уште пострашно), создава одреден комплекс на 
инфериорност кај читателот. Треба да се нагласи, сепак, дека станува збор за мал број текстови, главно 
колумни, по кои следи оградување на Редакцијата дека ставовите на авторот на колумната и Утрински не 
мора да бидат исти. Исто така, треба да се напомне дека многу често во текстовите кои во себе го содржат 
терминот европски вредности,се потсетува дека Македонците, односно граѓаните на Македонија се 
Европејци (на пример: (Михајловска 2012), (ван Ромпуј 2010). 

Конечно, одредени обележја не се третирани или се третирани мошне малку поради фактот дека 
нивните нарушувања ретко се пројавуваат во Mакедонија, како на пример, дискриминацијата според раса.  

Глобално, Утрински весник европските вредности ги третира од различни аспекти, во голема 
мерка ги промовира и ги поддржува, со нормалното и, би рекле, разумно присуство на скептицизам, кој 
е повеќе насочен кон Скопје или Брисел отколку кон суштината на заедничките европски вредности. 

Вечер 

Во периодот од 1 јануари 2009 до 15 декември 2013 година во дневниот весник Вечер пронајдени се 
само 10 статии во кои експлицитно се споменува поимот европски вредности, а во нив избројани се 33 
атрибути/обележја. Статистичката анализа покажа дека најфреквентна е употребата на европски вредности 
како празен поим, што ќе рече дека најчесто е неговото таксативо, декларативно или споменување кое нема 
објаснување, значење и референци. (1)Според квалификацијата на медиумскиот дискурс,  најголем дел од 
статиите(2) , се сместени во категоријата – информирање за ЕВ пропишани од ЕУ, но всушност најчесто 
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користена новинарска форма е веста, а текстовите или се непотпишани (агенциски, редакциски) или се 
потпишани со иницијали.  

Ова упатува на тоа дека во дневниот весник Вечер отсуствуваат авторски, аналитични и текстови кои 
носат информации за тоа што значи поимот европски вредности, па се добива впечаток дека 
новинарот/медиумот очекуваат од јавноста да знае што значи овој поим.  
Такви се следниве примери: 

А) „Има начини да се стаса до ЕУ фондовите за култура“ од 12.01.2009 (http://www.vecer.com.mk/ 
default.asp?ItemID=7D5E70C1FB3F6441939E5B9E09AF1D5C) на новинарот Д.Т. Статијата е со наднаслов 
разговор со Билјана Прентеска од Културно-контакната точка и информира за можностите на 
македонските културни оператори за добивање средства од европските фондови за култура. Наспроти 
„најавата“ во поднасловот дека се работи за разговор, должината на текстот (27 реда), како и самата 
структура не упатуваат на тоа. Текстот е кус, без многу информации и податоци, без можност соговорникот 
преку прашање да биде наведен на подетален одговор. Во тој контекст и поимот европски вредностив е 
споменат само еднаш, во одговорот на соговорничката:  „Еден од основните услови за аплицирање е 
проектите да имаат европска димензија и вредности“. Понатаму во текстот овој услов - европски вредности 
не е никако објаснет, ниту пак дополнет со некаква информација, што значи дека новинарот не оценил дека 
треба да се објасни условот опфатен со поимот ЕВ.  Станува збор за текст кој треба да ја информира 
културната јавност за начините со кои се доаѓа до програмите и фондовите за култура, но сепак 
информацијата е куса, без референци, како да се очекува читателите однапред да знаат што значи 
исполнување на условот - европски вредности. На пр: „- Еден од основните услови за аплицирање е 
проектите да имаат европска димензија и вредности. Тоа значи дека македонските оператори мора да 
подготват проект со партнери, културни оператори од уште минимум 3 земји, од вкупно 34 кои имаат 
како и Македонија потпишано меморандум за разбирање со ЕУ. Притоа се поддржуваат иновативни 
проекти кои не се видени досега, но не и проекти од областа-филм. Од страна на ЕУ кофинансирање е 50 
отсто и тоа за краткорочни, долгорочни проекти, соработка со трети земји и литературни преводи, 
објаснува Билјана Прентоска, раководител на ККТ, информативна канцеларија при Министерството за 
култура“.  

Во првата реченица од цитираниот текст европските вредности се назначени како услов, но во 
следната реченица, освен објаснувањата дека проектите треба да бидат иновативни и во соработка со 
партнери, не е дадено поголемо и пошироко објаснување за тоа што би значело европската 
вредност/димензија пренесена во или од еден културен проект. Гореспоменатите услови, преземени од 
изјавата на соговорникот, повеќе се однесуваат на „техничкиот“ или логистичкиот дел во изработката на 
проектите, отколку на суштинското значење на европските вредности.    
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Ова не е изолиран случај на празно повикување на клучниот поим за оваа анализа, ниту на празен 
дискурс во обработените текстови, туку напротив, тоа е најчестожиот третман што Вечер како медиум го 

покажува во однос на овој поим. Таков е и текстот „Средношколска дебата за европските вредности“; 
(http://www.vecer.com.mk/?ItemID=5907D9323B2DBB4697B2F66A50C26F17) од 26.05.2013, непотпишан. Во 
оваа куса вест (9 реда), најверојатно агенциска, поимот европски вредности освен во насловот, внатре во 
самиот текст, е споменат уште три пати и сите три пати е празен, необјаснет, без референци кои би упатувале 
на неговото значење. Како еден вид исклучок, или информација плус во однос на самото „полнење“ на 
синтагмата, може да се земе последната реченица: „Словенечкиот амбасадор во Македонија Ален Бергант, 
правејќи паралела меѓу нашите и словенечките студенти, истакна дека е потребна поголема мобилност на 
студентите и наставниот кадар“. Во поширок контекст, а согласно со нашата тематска класификација, 
мобилноста сместена во европските вредности, може да се поврзе со обележјето – права на граѓанинот, 
атрибут- слобода на движење и живеалиште.  

Текстот „Европските вредности пред граѓаните“ (http://www.vecer.com.mk/?ItemID=55703BF691708A 
4F8C51C7471E0191A1) од 30.04.2011 исто како и претходниот текст, е куса (10 реда), непотпишана или 
агенциска вест за одбележување на Денот на Европа. Терминот ЕВ е споменат еднаш во насловот и еднаш 
во самиот текст, без притоа да се даде каков и да е вовед, образложение или заклучок какви и кои се тие 
европски вредности кои се претставени пред граѓаните. 

Одовде може да се заклучи дека во дневниот весник Вечер европските вредности како поим се 
споменуваат ретко, а и кога се споменати тоа е најчесто без објаснување, без додатно истражување и 
информирање. Во таа насока е и заклучокот дека во овој дневен весник отсуствуваат статии кои имаат 
едукативна функција, односно статии кои детално објаснуваат што значи поимот европски вредности или 
некое негово обележје/атрибут.  

Групата текстови во кои детектираме одредено обележје/атрибут, се само малку побогатисо 
информации и значење од претходната категорија текстови. Имено и во овие текстови исто така недостига 
дефинирање, објаснување или упатување на извори за самите термини. Најчесто термините/обележјата 
само се споменуваат како дел од европските вредности, без притоа да се укаже на нивната тежина, на 
начинот на кој треба да се практикуваат или почитуваат, на нивните карактеристики, на одредени закони со 
кои се поврзани или да се прикаже одредена компарација и анализа.  

Таков е примерот со текстот „Бесими - Пак: Европските вредности ќе ја донесат Европа во Македонија 
“ од 1.11.2013, непотпишан (http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=91800F235A304043ABCBF941D81 
A67D1). Текстот говори за средбата на вицепремиерот за европски прашања Фатмир Бесими со германската 
пратеничка на Европскиот парламент Дорис Пак. Во делот во кој се цитира соопштението за средбата се 
вели: „ Темите за кои се разговараше беа реформите во Република Македонија, добрососедските односи, 
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како и меѓуетничките односи за кои што Пак истакна дека промовирањето на европските вредности ќе ја 
донесат Европа во Македонија, стои во соопштението“. Според информацијата, разговорите, како и целата 
средба Бесими-Пак поминале во знакот на заложбите на РМ за влез во ЕУ и во НАТО, при што дел од условите 
е и исполнувањето на препораките на Европската комисија. Притоа, европските вредности се поместени 
во насловот и во делот од официјалното соопштение за средбата од Секретаријатот за европски прашања. 
Она што е парадигматично кај оваа вест, како и кај следните неколку кои можат да се сместат во истата 
категорија, е тоа што новинарот/редакцијата ја пренесуваат веста без дополнителни информации, без 
анализи, без факти, без потреба од објаснувања, појаснувања или коментари. Сличен пристап, чисто 
информативен, има и во веста за интервјуто на премиерот Никола Груевски за канадската бизнис-телевизија 
БНН„Делиме исти вредности со ЕУ, затоа сакаме да сме таму “ од 31.08.201, непотпишан 
(http://www.vecer.com.mk/?ItemID=161F365396EA3842A71D20641737A03C). 

Европските вредности се исто така во насловот, а се извлечени од изјавата на премиерот: 
„Генерално, наша стратешка цел е да се придружиме на ЕУ, пред сè бидејќи цел регион каде што е 
Македонија, Балканскиот Полуостров, се движи кон ЕУ. Добро е тоа што се случува, бидејќи ЕУ има подобри 
стандарди што ние ги имплементираме и ги воведуваме во нашата земја и нашиот регион. На пример, има 
голема поддршка од фондовите на ЕУ за земјите што се приклучуваат на ЕУ. Има многу причини - ние ги 
делиме истите вредности со Западна Европа и тоа е една од причините зошто ние сакаме да сме таму, изјави 
Груевски во Торонто за Business News Network “. Фокусот на веста е интервјуто на Груевски во Канада кое е 
направено по повод неговото роуд-шоу и на кое тој ги претставува можностите за бизнис и инвестиции во 
Македонија, што пак може да се поврзе со обележјето слобода, атрибут слобода за претприемништво. Ова 
е единственото објаснување и дополнување на поимот европски вредности во овој текст и во дискурсот што 
тој го има – информативен. И тука, како и во претходните текстови, веста пренесува само факти од одреден 
настан, без пошироки рамки, без додатни информации и образложувања.  

Во оваа категорија текстови со минимален информативен дискурс спаѓа и текстот „И во Албанија 
само со лична карта“ од 7.4.2012 на новинарот В.С (http://www.vecer.com.mk/?ItemID=F432A592C9AD2 
345904944ABC8F5BCE7). Веста е проширено соопштение од Министерството за надворешни работи на 
Македонија кое информира дека граѓаните на РМ можат да патуваат во Албанија само со лична карта. Во 
веста е пренесена изјавата на албанскиот амбасадор во Македонија кој вели: „ Овој настан е важен не само 
поради олеснување на комуникацијата помеѓу граѓаните на двете држави, туку дава и една европска 
димензија на односите меѓу двете земји и пошироко во регионот. Тој ќе придонесе и за поголема посетеност 
на албанското крајбрежје во претстојната туристичка сезона “.  

Значи, билатералната соработка на двете земји, која резултира со олеснето преминување на 
границите од едната во другата (обележје права на граѓанинот, атрибут слободно движење и 
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живеалиште), се смета за дел од европските вредности, односно нивна практична примена. Што се 
однесува до поимот европски вредности, и во овој текст исто така е дел од изјава од МНР: „Оваа Спогодба, 
која е само уште една потврда на одличните односи меѓу двете земји, овозможува уште поголема 
комуникација на граѓаните од двете пријателски држави, интензивирање на економските врски, како и 
развој на туризмот и градење на пријателство во духот на европските вредности, се вели во соопштението 
од македонското МНР. “ Ова е една од ретките статии, поточно реченици, низ сите обработени статии, каде 
што е наброено што се може да влезе и да се толкува како европска вредност и нивно практикување. Сепак, 
треба уште еднаш да се нагласи дека овој податок е извлечен од официјална изјава, а не од авторскиот дел 
на текстот.  

Како што може да се забележи од последните три дадени примери, не само обележјето слобода, 
туку и другите обележја се слично третирани низ сите обработени статии, што ќе рече без образложувања, 
референци, со целосен недостиг на упатување на Лисабонската декларација или друг документ/настан врзан 
со дефинирањето на европските вредности.  

Малку поголемо отстапување во однос на телеграфското информирање за европските вредности, 
среќаваме во текстот „Културата поместува граници“ од 5.10.2010 на новинарката Ивона Талевска 
(http://www.vecer.com.mk/?ItemID=C636575C2AD2A54EB38B225C6677B567).  
Статијата спаѓа во категоријата извештај (од Меѓународниот конгрес за културно наследство одржан во 
Анкара), за настан што е значаен за Македонија и македонската јавност, бидејќи на него свое обраќање на 
тема за културното наследство имала и првата дама Маја Иванова, што е и главниот фокус на самиот текст.  

Чадор-терминот европски вредности е споменат 2 пати, од кои првиот е во наднасловот: 
„Различностите Македонија ги воспостави во внатрешноста без разлика на верските и етничките определби 
на граѓаните. Ова е сржта на европските вредности кои сите ние ги повикуваме и застапуваме, посочи 
Иванова во поздравниот говор во Анкара“ – што е повторно изјава или дел од говорот на првата дама за 
културната разноликост.  

Во текстот неколку пати во различни варијанти и верзии, се споменува културната разноликост, не 
само на Македонија, туку на сите земји-учеснички на конгресот, па и општо во светски рамки, а тоа, според 
нашата квалификација, спаѓа во обележје еднаквост, атрибут културна,верска и јазична разноликост.  

Самиот конгрес за кој информира новинарката Талевска има за цел да укаже на моќта на културата 
како феномен кој не познава граници, а кој силно влијае врз општествените текови. Во тој контекст е и 
споменувањето на уметноста, но и на науката, што повторно може да се поврзе со обележјето слобода и 
атрибутот слобода во уметноста и науката. Ова како заклучок го извлекуваме од изјавата на правата дама 
на Турција Хајруниса Ѓул: „Култура не се само амамите и ановите. Музиката е универзален јазик преку кој 
постигнуваме разбирање, а образованието и културата помагаат во исправањето на сите неправилности од 
минатото “. 
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Она што е специфично за овој текст, а е во функција на нашето истражување, е дека и покрај 
должината и авторството, во него и понатаму се задржува телеграфското информирање, односно 
пренесување само на факти, информации и настани. Значи, и оваа статија останува во доменот на 
информативноста на медиумот Вечер, без да навлезе во доменот на едукацијата на јавноста.  

Малку поширок контекст и дискурс има текстот „Хрватска во ЕУ, за Србија - македонското сценарио 
(“http://www.vecer.com.mk/?ItemID=631151B5D77D2B4A974D5768D44EF704) од 28.6.2013, кој, и покрај 
должината и обемот на информациите, сепак е непотпишан. Текстот говори за Самитот на ЕУ на кој Хрватска 
добива членство во ЕУ, Србија треба да добие датум за преговори, откако најпрвин треба да го потврди 
напредокот во спроведувањето на Бриселскиот договор, а Косово  добива Договор за стабилизација и 
асоцијација. На Самитот на Унијата, Македонија, според одлуката на Советот за општи работи, воопшто не 
беше ставена на агендата.  

Известувањето за Самитот, во кое како извор се користи вест од МИА, е само рамка на текстот, 
бидејќи тој на некој начин е анализа на состојбите во сите земји од некогашна Југославија, а кои се на патот 
на евроинтеграциите. Терминот европски вредности е споменат само еднаш, и тоа во парафраза на изјавата 
на еврокомесарот Штефан Филе: „Според него, членството на Хрватска потврдува дека перспективата за 
евроинтеграции е отворена за сите држави во регионот, кои ќе покажат неопходна политичка волја за 
спроведување на политички и економски реформи и ќе докажат дека ги почитуваат европските вредности. 
“ Она што е значајно за нашето истражување е дека текстот дава споредби и анализа на односот на ЕУ кон 
земјите-членки од регионот, или земјите-кандидати. Притоа европските вредности се „разложени“ и на 
неколку обележја и атрибути, кои повторно се извлечени од официјални ставови или изјави на претставници 
на влади, институции и личности поврзани со ЕУ. Така на пример, во делот со поднаслов „Берлин со низа 
барања за Србија на патот кон Брисел“ сумирани се 12-те точки што Бундестагот ги наведува како очекувања 
што Белград треба да ги исполни пред да добие датум:  „надлежните српски власти и судови да направат сė 
што е во нивна моќ за во духот на правна држава потполно да го расветлат нападот на Германската амбасада 
во 2008 година, да ги пронајдат напаѓачите, а особено организаторите. Покрај тоа, се бара создавање 
заедница на српските општини во Косово и усвојување статус, одржување на слободни и фер локални избори 
во Косово, како и непречен пристап на граничната косовска полиција и царинските службеници од брегот до 
граничните премини во северно Косово и затворање на обиколните правци на северот на Косово. Во 
обврските, меѓу останатите, е и целосно распуштање на српските паралелни структури на север во Косово. “ 

Во оваа изјава ги препознаваме атрибутите: правна држава, избирачко право, слобода на движење 
и живеалиште, слобода и сигурност. Она што е повторно парадигматично е дека тие се дел од официјален 
став, а не од авторскиот дел од текстот. Подолу во статијата се наведени поглавјата 23 (правосудство и 
фундаментални права) и 24 (правда, слобода и безбедност) од европските приоритети што Србија треба да 
ги исполни пред да добие датум за преговори. Ова всушност е единствениот текст во кој се цитираат 



 
 

107 

  
 

документи и програми поврзани со европските вредности и приоритети. Во последниот дел од текстот, со 
поднаслов „Балканот и ЕУ“, дадени се информации за фактичката состојба на земјите од некогашна 
Југославија и членството во ЕУ, притоа за Македонија е подвлечено: „Македонија доби кандидатски статус 
уште во 2005 година, но и покрај четирите последователни препораки од ЕК за почнување на преговорите, 
земјава сė уште е во чекалната на Унијата поради проблемот што Грција го има со нашето уставно име. “  

Проблемот што Македонија го има со Грција е честа тема во весникот Вечер, иако според нашата 
селекција најдовме малку статии во кои спорт со името е поврзан со користењето на терминот европски 
вредности. Една од тие статии е „Доста е“ од 2.10.2013 потпишана од В.С и Ј.Ц (http://www.vecer.com.mk 
/default.asp?ItemID=AD0F0D2A5D116140871B39F6BC194C73). Текстот, исто така, се издвојува според 
должината и обемот на информациите, во многу сличен информативен манир како и претходниот, но она 
што го прави специфичен во однос на дискурсот е дека говори за непринципиелно применување на 
европските вредности од страна на ЕУ. Статијата има поднаслов „ЕВРОПА ГО КРЕНА ГЛАСОТ ПРОТИВ 
БЛОКАДАТА ОД ГРЦИЈА: ЕШТОН ОД АМЕРИКА, ЕУ-ПАРЛАМЕНТАРЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА “ и првиот дел 
информира за говорот на Високиот претставник на ЕУ за надворешна политика Кетрин Ештон која во 
институтот „Вудро Вилсон“ во Вашингтон, спорот меѓу Македонија и Грција го споредува со премиерите на 
Србија и на Косово, кои со директни разговори успеаја да постигнат договор за повеќе отворени прашања, 
што овозможува продолжување на интеграциите, за да заклучи дека статус кво ситуацијата во која се наоѓа 
Македонија е неодржлива.  

Вториот дел од текстот е со поднаслов „Келам: Дојде време ЕУ да и каже на Грција доста е"!  и во 
него се вели: „Европската унија не е целосна без Македонија, а Европа не е само Грција. Атина се однесува 
антиевропски и ќе треба да одговори на многу прашања за време на нејзиното претседавање со Унијата - 
зошто го кочи процесот на проширување на Унијата и не го почитува меѓународното право со игнорирањето 
на Хашката пресуда, порачаа европратениците од групата "Пријатели на Македонија", Естонецот Туне Келам 
и Германецот Мартин Кастлер по вчерашната средба во Скопје со македонскиот министер за надворешни 
работи Никола Попоски.“  

Можеме да забележиме дека станува збор за непочитување на ЕВ од страна на земја-членка на ЕУ, 
т.е. на Грција, и за реакција на двајца европратеници за таквиот став на Атина. Имено, групата европартеници 
„Пријатели на Македонија“ однесувањето на Грција го препознаваат како непочитување на европските 
стандарди и принципи и реагирајќи, повикуваат на решавање на проблемот со името и конечен влез на 
Македонија во ЕУ. 

Така, во изјавата на Мартин Кастлер се вели : „ Во историјата на ЕУ, првпат земјите-членки ги 
игнорираат реформите, и за тоа ЕП прават напори кон ЕК и Советот на министри, за време на следното 
претседателство со ЕУ, кое ќе биде на Грција, таа да се запраша за ова, бидејќи не е европска вредност да се 
нема реакција “ – што е посебно интересен пример затоа што „критиката“ за напочитувањето на ЕВ доаѓа 
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директно од европратеник или претставник на ЕУ. Она што може да се забележи во однос на структурата на 
текстот е дека главните поенти и тука се доловени преку официјалните изјави и ставови, што значи дека 
информативноста предничи во однос на поголемата аналитичност или коментар.   

Во контекст на спорот со името, а во насока на критика на ЕУ за наспроведување на ЕВ е и текстот „Не 
е конструктивно тоа што Бугарија ѝ го прави на Македонија “ од 31.10.2013, непотпишан 
(http://vecer.com.mk/default.asp?ItemID=2B7651D3173C35468AFC3D7F775F9A3F). 
Ова  е извештај од конференцијата „Иднината на Западен Балкан и улогата на Турција“ што во организација 
на Европскиот центар за политики (ЕПЦ) се одржа во Брисел, каде што еден од учесниците, Бугаринот 
Димитар Бечев од Европскиот совет за надворешни односи, одговарајќи на прашање на МИА за односот на 
Бугарија во спорот меѓу Македонија и Грција, вели: „Јас говорам во име на Советот, а не во име на бугарската 
Влада. Моите анализи се дека од судирот околу прашањето за името меѓу Македонија и Грција, Атина нема 
никаква штета и потреба од брзање. Но, не гледам дека и на Скопје му се брза. Оваа лимбо-ситуација не е 
добра за никого. А, во однос на Бугарија, сметам дека земјата треба да биде конструктивен играч, а не е 
конструктивно тоа што исто како и Грција ја блокира Македонија. Тоа го форсираше претходната Влада, а е 
против европските вредности “.  

Ова е, всушност, уште еден пример за критика на земја-членка на ЕУ, во случајов Бугарија, која пак 
доаѓа од официјален претставник на ЕУ. 

Обидувајќи се да го сумираме дискурсот на обработените текстови во весникот Вечер, можеме 
главно да кажеме дека тие се информативни, но со недостиг на поголема едукативност и деталност во 
објаснувањата на поимот ЕВ. Две од нив укажуваат на извесни недоследноти во почитувањата на 
европските стандарди од страна на самата ЕУ или нејзините земји-членки, додека пак, воопшто не беа 
пронајдени статии кои ги реобмислуваат европските вредности според концептот на авторот, ниту пак 
такви кои даваат критика за неспореведувањето на ЕВ од страна на Република Македонија. 

Вест 

Во весникот Вест доминираат, пред сè, текстови во кои терминот европски вредности е употребен во 
насока на промоција на европските вредности и во контекст на обележјата слобода и еднаквост.  

Анализата на дискурсот на весникот Вест ја почнуваме со статиите кои го содржат терминот европски 
вредности, но него го употребуваат како празен термин, термин без објаснување, бидејќи не се однесува 
ниту на едно специфично обележје или атрибут.  

Во четирите статии на весникот Вест, класифицирани според жанровите информации/вести и 
извештаи, генерално терминот европски вредности се употребува како празен термин. На пример, во 
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статијата Нова кампања за Европа „Штрк наместо ѕвездата“ од 14. 10. 2009 година, пишува: „Секретари-
јатот за европски прашања деновиве ќе започне со нова кампања за промовирање на европските вредности 
и доближување на земјава до ЕУ, и тоа со мотото "Едно семејство, еден дом". Оваа кампања се надоврзува 
на "И сонцето е ѕвезда", ..., кога вицепремиер за евроинтеграции беше Радмила Шеќеринска, и "На патот 
кон Европа тргни од себе", кога со евроинтеграциите раководеше Ивица Боцевски. Заштитен знак на новата 
кампања ќе биде штркот, кој ќе го симболизира враќањето на Македонија во Европа“. 
http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=515F8F5853F5094080F9E01B14767F56 

Слична по содржина на оваа е статијата"Електрични оргазам" на Плоштад, Дани и "Леб и сол" во 
Вевчани од 12. 1. 2009 година, која вели: „Покрај уникатните маски што изненадуваат со својата 
оригиналност, годинешната програма на Вевчанскиот карневал вклучува и семинар за развој на туризмот. 
На вевчанци годинава Секретаријатот за европски прашања ќе им додели признание за негување на 
европските вредности“. http://star.vest.com.mk/default.asp?id=161956&idg=9&idb=2571&rubrika=%40ivot 

Притоа, вториот текст што го споменува терминот европски вредности (не го одредивме со празен 
термин) го определивме под обележјето право на слобода во уметноста и науката, бидејќи го поврзавме 
со фактот дека Вевчанскиот карневал токму за негувањето на европските вредности, всушност, и го добил 
признанието од Секретаријатот за европски прашања. Но како Карневалот ги негува вредностите, не се 
детализира. 

Во статијата со наслов Милошевски: Побрзо ќе го решиме името со датум за преговори од 15. 6. 
2010 годинаво која доминира изјавата на екс-шефот на македонската дипломатија, во самиот текст на 
статијата не се споменува терминот, но затоа наднасловот гласи: „ЕУ не собра сили билатералните проблеми 
да ги одвои од европските вредности“. http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=213D89C868651B44BDEF 
DD37D328A4B6 Тоа укажува дека редакцијата која е автор на текстот го употребува терминот и притоа не го 
врзува за ниедно обележје/атрибут (тој е празен термин), но заклучува и истакнува дека ЕУ не успева да ги 
одвои билатералните проблеми меѓу земјите-членки и земјите-аспиранти на ЕУ и покажува непринципиелна 
примена на сопствените пропишани европски вредности.  

Во овие текстови, кадешто терминот европски вредности се означува како празен, се сретнуваат и 
изјави на македонски владини претставници кои го употребуваат (или го навестуваат). На пример, изјавата 
на премиерот Никола Груевски во статијата Билатералните спорови прават проблеми на Балканот, од 24. 
06. 2010 вели: „Преку сопствениот пример ја покажуваме посветеноста кон заедничките европски и 
регионални вредности. Но сите треба да бидеме свесни дека мирот, безбедноста и стабилноста несомнено 
се засноваат и на споделената одговорност, само така можеме да ја градиме заедничката иднина на Балка-
нот, а со тоа и на поширокиот заеднички европски простор".http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=4FBAB 
8044DC31A48AD2A92E341D51A55 
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Во оваа статија терминот европски вредности не се однесува на едно специфично обележје/атрибут, 
но не претставува сосема празен термин, зашто европските вредности веќе се детерминирани, како: мир, 
безбедност и стабилност, што пак укажува на атрибутите право на слобода и на сигурност од обележјето 
слобода. 

Слична на оваа статија, но без никакви спецификации во однос на oпштиот термин, е и статијата 
Наумовски: Грција се однесува неевропски, од 23. 11. 2010 и изјавата на екс- вицепремиерот за европски 
прашања Васко Наумовски, кој вели: „Ние очекуваме од секоја држава-членка на ЕУ да се однесува согласно 
со заедничките европски вредности и заедничките европски политики. Најблаго речено, однесувањето на 
една држава-членка на ЕУ е неевропско". 
http://www.vest.mk/default-mk.asp?ItemID=D20207D070EB5B469FB68DB104D1585D 

Притоа, идентификуваниoт термин европски вредности можеме да го квалификуваме и како празен 
термин, бидејќи не објаснува специфично ниту едно обележје/атрибут, но можеме слободно да 
претпоставиме дека терминот може и ги содржи сите обележја и атрибути, како слобода, достоинство, 
еднаквост, правда..., кои се очекува да се применуваат од една земја членка на ЕУ, односно Грција. 

Во оваа текстот, всушност, е сублимиран ставот на повеќето релевантни македонски политичари и 
претставници на власта, но и на повеќето македонски новинари, кои всушност зборуваат за различните 
критериуми при поимањето на европските вредности од страна на членките на ЕУ, во случајот секако на Р. 
Грција. Весникoт смета дека таа не се однесува согласно со европските вредности, но говори и за 
непринципиелната примена на пропишаните европски вредности од самата ЕУ.  

На оваа констатација ќе ги надоврземе и истакнеме следниве две статии кои зборуваат за исти 
обележја/атрибути, и тоа 1) правото на самоопределување и идентитет што се однесува на македонскиот 
народ и држава, а кое се оспорува, потоа 2) еднаквоста на сите држави во ЕУ според културната, верската 
и јазичната различност, што исто така се оспорува, и 3) забраната за дискриминација според етничкото 
потекло. 

Првата статија е - Наумовски: Проблемите не може да се решаваат со уцени од 10. 12. 2009 година 
во која се пренесува/изразува ставот на политичката македонска елита по однос на македонското прашање 
во контекст на ЕУ. Во изјавата на екс-вицепремиерот за европски прашања Васко Наумовски се вели: „Сите 
отворени прашања треба да се решаваат во насока на остварување на заедничкиот европски интерес, а не 
со уцени и ултиматуми. Македонија не прифаќа ултиматуми и уцени, а македонскиот народ никогаш нема 
да се согласи на сопствено обезличување. Разликите меѓу две европски држави треба да се решаваат со 
меѓусебно разбирање и почит, кои се во суштината на заедничките европски вредности". 
http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=9D31209F11082B41BDA30075B48BAFCD 
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Втората статија е колумната Сакам да кажам, со наслов Црна дупка од 1. 5. 2009 година, во која 
уредникот Михајловски на ироничен начин ќе ја искоментира грчката и бугарската политика во однос на 
македонското прашање. Поводот е промоцијата на книга за македонското прашање со документи од 
бугарскиот архив, од страна на грчката министерка за надворешни работи Бакојани во Воениот музеј во 
Атина. Таа изјавува дека „македонското прашање е идеолошка конструкција на Студената војна“. 
Михајловски ќе напише: „Две европски земји кои го оставиле минатото зад себе и тргнале напред. И тоа не 
е кој било, туку шефот на дипломатијата на едната европска земја немал попаметна работа и претставувал 
документи од другата земја. Грција и Бугарија здружено промовирале европски вредности. Негирање на 
постоење на македонски народ и на македонска нација. Има нешто Брисел да изјави околу ова? Или тие 
само коментираат судски одлуки кои засегаат нивни компании. Затоа гледам и нашиве нешто не се потресоа 
да реагираат. Нема нота, нема демарш, нема дипломатски скандал. Даде некоја изјава Милошоски и - толку. 
Реакција на такви глупости, и тоа остра, е многу поголем патриотизам од стократно именување на сė и сешто 
со Филип и Александар“. http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=414119DF7982364684F6DF78C181F927 

Притоа, терминот европски вредности тој го врзува за атрибутите правото на самоопределување и 
идентитет на еден народ, еднаквоста во културната, верската и јазичната различност и забраната 
за дискриминација според етничкото потекло. Михајловски ги повикува и македонските релевантни 
институции, но и Брисел, на некаква реакција по повод овој настан кој сам по себе не ги почитува европските 
вредности, но заклучува дека кај македонските релевантни институции постои или елементарно 
непрепознавање или пак политика со која европските вредности се „промовираат“ на друг, за новинарот 
погрешен начин. 

Во колумната Сакам да кажам насловена како ЦК СКЈ, од 20. 11. 2009 година, главниот и одговорен 
уредник на Вест, Горан Михајловски, со доза на сатира, пишува и се сомнева во почитувањето и вербата на 
македонската политичка елита во европските вредности. Михајловски го коментира интервјуто на 
премиерот Груевски на Си-Ен-Ен и алудира на тоа дека македонскиот премиер не верува во европски 
вредности, туку токму спротивно. Во колумната стои: „Да си останеше Груевски ексклузивно на „Сител" никој 
немаше тукутака, со ништо предизвикан да го праша каков му е тој повик за последна битка со политичките 
противници, како што го изненади новинарот во студиото во Лондон. Добро е што баш Ричард Квест го праша 
Груевски дали верува во европски вредности, а пишува такви писма“.  http://www.vest.mk/default.asp?ItemID 
=D09E4FDC1759FA428C0BF0E90E9E004F 

Иако терминот европски вредности во оваа статија не е поврзан директно со некое обележје или 
атрибут и го оценивме како празен термин, самиот текст се врзува и ја потенцира слободата на изразување 
и информирање во Македонија, односно дека дел од медиумите и новинарите во Македонија не можат да 
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си дозволат новинарска слобода и да постават однапред недоговорено прашање на премиерот, како на 
пример, тоа што го направил новинарот на Си-Ен-Ен. 

Во однос на слободата на изразување и информирање, сличен став како главниот и одговорен 
уредник Михајловски има и редакцијата Вест и новинарката Биљана Секуловска, која во својата колумна 
„Евтини приказни“ од 11. 2. 2011 година, под наслов Не, господине премиер! остро го критикува унгарскиот 
премиер Орбан и неговиот став за слободата на медиумите и демократијата. Секуловска ќе истакне: „Дали 
верувате дека претседателот Никсон сметал дека информацијата за Вотергејт е балансирана, се разбира НЕ! 
Дали мислите дека претседателот Буш сметаше дека информацијата на Абу Гаиб е балансирана, се разбира 
дека НЕ. Дали мислите дека кој било политички проблем во Франција, кој не им се допаѓа на политичарите, 
сметаат дека за него се информира балансирано!? Секако НЕ! Или истрагите на новинарите за приватниот 
живот на Берлускони. Дали мислите дека тој верува дека се балансирани! НЕ, г. Орбан. Информациите треба 
да ја вознемируваат политиката. И нe вознемируваат нас политичарите, и тоа некогаш боли. И поради тоа ви 
велам дека вашиот закон не кореспондира со европските вредности! Дали разбирате, г. Орбан дека Европа 
е родена како реакција на тоталитаризмот и дека база на демократијата и либерализмот е токму слободата 
на изразувањето. Никогаш демократијата не умира затоа што има повеќе слобода. Демократиите умираат 
кога се ограничуваат слободите. По сите европски крикови, Орбан беше принуден да го врати Законот на 
преработки и промени“. http://www.vest.mk/default-mk.asp?ItemID=09C0DE83B31753408AD625382FE0C873 

Се разбира, со колумната која е пред сè упатена на Орбан, јасно се алудира на Законот за медиуми 
во Македонија што, според новинарката, се турка од владејачката структура во РМ и кој до пред извесно 
време (до 22 декември 2013) беше спорен за поголем дел од новинарската фела, но и за странските 
претставници и мисии во Македонија, бидејќи ги ограничуваше новите медиуми и ја загрозуваше 
слободата на изразувањето (слобода на изразување и информирање), како еден од атрибутите на 
обележјето слобода.  

Промоција на европските вредности на тема еднаквост меѓу жените и мажите и забрана за 
дискриминација според пол има во единственото интервју кое го содржи терминот европски вредности, а 
тоа е интервјуто од 18.06 2010 година на новинарот Насер Селмани со пратеничката и претседателка на УЖ 
на ВМРО-ДПМНЕ, Косана Мазнева-Николиќ. Притоа, Мазнева-Николиќ ќе рече: „Во рамките на УЖ на ВМРО-
ДПМНЕ ние дебатираме и изнесуваме идеи како да ја унапредиме положбата на жените во нашата 
татковина, како да ги инкорпорираме современите европски вредности во однос на прашањата за родовата 
еднаквост и посветени сме на визијата, сите жени во Македонија да можат да ја уживаат својата економска 
независност, притоа работејќи, создавајќи и унапредувајќи го економскиот стандард на сите граѓани во РМ, 
согласно програмските определби на Владата“.  http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=DACA09D8EBEF314 
DBE5135669D9A3D60 
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Оваа изјава или одговор на Мазнева-Николиќ е сосема спротивна (иако е дадена во 2010 година) на 
предложениот и веќе донесен Закон за абортус во 2013 година, со кој се забранува правото на жената да 
одлучува за сопственото тело. Ако поимањето на жените на партијата ВМРО-ДПМНЕ за „инкорпорирање на 
европски вредности на прашањата за родовата еднаквост“ значи Законот за абортус, тогаш кај дел од 
јавноста има или се наметнуваат различни толкувања за поимот европски вредности и неговите 
карактеристики.  

Токму оваа проблематика на различно толкување на терминот европски вредности, или негово 
редефинирање и реобликување, ја посочува Михајловски во Сакам да кажам под наслов 
Фундаменталисти и комерцијалисти од 10. 1. 2009 година, при што го брани правото на избор-слободата, 
правото на физички и психички интегритет на личноста, почитување на приватниот и на семејниот живот, и 
забрана на дискриминацијата според пол. Притоа, Михајловски ќе рече: „Со месеци градот е излепен со 
плакати од фантомска невладина организација која ни порачува дека "Абортусот е убиство". На телевизија 
не бомбардира владината кампања за трето дете и дека со правењето деца сме поблиску до Бога. ... Оти, 
Владата тргнала да го реформира општеството качена на бранот на популизмот, но почна да се дави оти 
самата го дигна до цунами. И абортусот како тема е популистички идеална за одвлекување на вниманието 
од вистинските проблеми во здравството и образованието. Оти и тоа е, нели, во "духот на конзервативната 
идеја" и во рамки на "борбата против пад на наталитетот, промовирањето на европски вредности, 
ослободување на срцето и подигање на патриотизмот". Затоа тие секој ден ме потсетуваат дека "Ти си 
Македонија". За да не помислам дека, пред се, сум човек. И дека како човек имам право на избор. И дека 
правото на абортус е, исто така, право на избор и како такво е цивилизациска придобивка“.  http://star.vest. 
com.mk/default.asp?id=161919&idg=9&idb=2570&rubrika=Prilog 

Михајловски го потенцира различниот начин на поимање на терминот европски вредности и во 
делот на правото на слободата, достоинството и интегритетот на еден човек и во делот на еднаквоста меѓу 
жената и мажот и дискриминацијата според полот. Останува прашањето кој го наметнува ова различно 
поимање на терминот? 

Би се навратила на интервјуто од 18.06 2010 година на новинарот Насер Селмани со пратеничката и 
претседателка на УЖ на ВМРО-ДПМНЕ, Косана Мазнева-Николиќ. Иако, ова прашање не е директно 
поврзано со терминот европски вредности, сепак новинарот во ова интервју ја прашува пратеничката 
Мазнева-Николиќ (и инсистира на одговор) зошто таа жестоко се борела во Законот за антидискриминација 
да не влезе и сексуалната ориентација. Притоа таа одговара: „Кога се донесуваат одредени законски 
решенија кои, и покрај тоа што се менлива категорија, сепак, треба да се биде многу внимателен. Имено, 
тие во себе треба реално да ја инкорпорираат општествената потреба од нивно донесување, со цел граѓаните 
да ги уживаат придобивките од донесеното законско решение, но истовремено мора да ги предвидиме и не 
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смееме да ги занемариме последиците што ќе произлезат од нив! Мојот став кон хомосексуалците никогаш 
не бил негативен, уште помалку хомофобичен. Познавам луѓе со таков животен стил и начин на живеење, но 
тоа е дел од интимата на една личност и не треба да се кодифицира како општествена норма. Моите ставови 
се изградени и тие во принцип почиваат врз македонските семејни вредности, почитување на различностите 
и основните човекови права и слободи“. И бидејќи овде се во прашање македонските вредности, јасно е 
зошто сексуалната ориентација не влегува во системот на „почитување на различностите и основните 
човекови права и слободи“ што го има пратеничката на ВМРО-ДПМНЕ и самата партија“.  

Во овој одговор на пратеничката недвоисмислено се издвојуваат македонските од европските 
вредности кои во делот на сексуланата ориентација се разликуваат, односно се дијаметрално спротивни. 
Можеме да претпоставиме дека е така и со правото на жената на абортус, односно правото на живот на 
плодот.   

Покрај ова интервју, и статијата Кацин: Парадата на гордоста во Подгорица е позитивна порака до 
Брисел, од 21. 1. 2013 година, укажува дека редакцијата и ставот на Вест е против забраната за 
дискриминација според сексуалната ориентација. Притоа, Вест ја пренесува изјавата на европратеникот 
Јелко Кацин која се однесува на Црна Гора која дозволила геј парада и притоа испратила позитивна порака 
во регионот. Изјавата на Кацин гласи: „Земјата покажа дека ги почитува човековите права и европските 
вредности, со што стана пример за другите држави во регионот кои не беа во состојба да ја покажат 
решителноста која ја искажа сегашната власт во Црна Гора“.  
http://www.vest.mk/?ItemID=89A7660C12BE5040A18EE0552A24DF61 

Овај текст, покрај обележјето забрана за забрана на дискриминација според сексуалната 
ориентација, го носи и обележјето слобода за собирање и здружување. 

Една од статиите која во најголем дел ги промовира европските вредности е Сакаме европска, а не 
античка Македонија од 7. 2. 2009 година, потпишана со иницијалите Д.Д. Статијата, според жанрот, 
претставува извештај и известува за иницијативата на група македонски интелектуалци наречена Граѓански 
манифест за европска Македонија. Притоа, овие интелектуалци, како што пренесува статијата, имаат за цел 
промоција на подзаборавените европски вредности, борба за враќање на достоинството на граѓанинот, 
демократијата, и се против божемната слобода на говор. Во статијата се пренесува изјавата: „Целта ни е да 
се разбуди индивидуализмот кај граѓаните кои се во депресија и се подзаспани од силната владина реклама. 
Нашата цел е да промовираме европски вредности, да го разбудиме демосот, наместо етносот. Демос кој се 
темели врз индивидуални вредности кои важат и во ЕУ", рече Жарко Трајановски, еден од иницијаторите на 
ова граѓанско движење. 
http://star.vest.com.mk/default.asp?id=163228&idg=9&idb=2593&rubrika=Makedonija 
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Притоа, токму овој текст можеме да го определиме како текст што се однесува на обележјата 
слобода, достоинство, човекови вредности, права на граѓанинот, слобода на мислење, а кои соодветствуваат 
со ЕУ-вредностите, согласно Лисабонската декларација. 

Завршуваме со последната колумна на одговорниот уредник на Вест, новинарот и колумнист Горан 
Михајловски, која го содржи терминот европски вредности, а е насловена Токмак и банана. Во Токмак и 
банана, од 18. 9. 2009, терминот европски вредности колумнистот Михајловски го врзува за правдата, 
односно за праведно општество, и притоа резигнирано, индиректно и со иронија заклучува дека и власта и 
опозицијата не ги почитуваат европските вредности за праведно општество. Односно дека веќе никој не 
верува во праведно општество во Македонија. Тој пишува: „Си легнуваш во петок навечер нормален. Вечер-
та те удира токмак во глава. И во сабота се будиш со изгубена памет. Гледаш конгрес на СДСМ. И бидејќи 
ништо не се сеќаваш, оти си удрен со токмак, си викаш: Види што фина партија. Види им го лидерот како 
убаво зборува. Социјалдемократи свртени кон европски вредности. Браво. Ќе прават праведно општество. 
Имаат решенија за Македонија. Супер изгледаат... Одеднаш, се појавува Бранко. ... Каква нова партија, каква 
нова програма со старото лице? Кој ми нуди решенија за проблемите? Тој што ги правел проблемите?". 
http://www.vest.mk/default.asp?ItemID=2C9F5107D665F248BAFEB2AA9F1133DD 

Михајловски во колумната, или во неделниот коментар Сакам да кажам кој има ироничен и 
сатиричен карактер, во четири наврати се осврнува, односно го споменува терминот европски вредности, 
секако во различни конотации и со различни обележја/атрибути. Интересно е дека сите овие колумни на 
Михајловски се напишани и објавени во 2009 година, како и поголемиот број статии во весникот Вест кои го 
носат терминот европски вредности.  Покрај Михајловски, кој најмногу го користи терминот европски 
вредности, и новинарот на Вест со иницијали Д.Д., исто така, бележи голем процент на потпишани текстови 
со овој термин.  

Од анализата на дискурсот на весникот Вест заклучуваме дека, генерално, ставовите на новинарите 
кои пишуваат во Вест (од колумните, од извештаите, од интервјуата – Горан Михајловски, Биљана 
Секуловска, Насер Селмани, Д.Д.) се во насока на промоција на терминот европски вредности и тој се 
поистоветува неговата квалификација согласно со Лисабонската декларација. Тие доминантно пишуваат за 
забрана на дискриминација според пол, сексуална ориентација, за слободата и човековиот интегритет, 
правото на изразување и на информирање, родовата еднаквост.   

Во дел од информациите/изјавите на релевантните владини субјекти кои го употребуваат терминот 
европски вредности, во голема мера тој е оценет како празен термин, и тоа дури во две изјави на македонски 
владини претставници. 

Во другите информации/изјави на релевантни владини претставници, терминот европски вредности 
доминантно се врзува за атрибутот право на самоопределување и идентитет и културна, верска и 



 
 

116 
 

 

јазична различност што ѝ припаѓа на Македонија, односно на македонскиот народ, а всушност не го 
почитува ниту Р. Грација, ниту Р. Бугарија, па ни самата ЕУ. Овие изјави се однесуваат на непочитувањето на 
европските вредности на една земја-членка на ЕУ, но и за двојните стандарди на ЕУ.  

Непринципиелната примена на пропишаните европски вредности од самата ЕУ (а се врзува за 
Македонија) е тема за која зборуваат, коментираат речиси пет статии во Вест, кои се изјави на македонски 
релевантни политички претставници, но и коментари на македонски новинари.  

Во весникот Вест се истакнуваат, пред сè, статиите кои всушност се критика на Македонија поради 
непочитувањето или неспроведувањето на европските вредности во делот на дискриминацијата според 
полот и сексуалната ореинтација, но и во делот на слободата на изразување и информирање, слободата на 
мислење, слободата на здружување, правото на психички и физички интегритет на личноста, човековото 
достоинство.  

Од анализираните статии во весникот Вест кои го содржат терминот европски вредности можеме да 
заклучиме дека разбирањето на овој термин е поврзано со терминот демократија. Повеќето текстови кога 
го употребуваат терминот европски вредности, всушност, зборуваат и го подразбираат терминот 
демократија. Значи, првиот синоним на европски вредности за читателите е, секако, демократија. И кога 
терминот во поголем дел од статиите беше определен како празен термин, секако, асоцираше на 
демократија, на нејзината примена или на нејзиното отсуство.  

Ако, пак, се запрашаме дали можеме од весникот Вест да ги препознаеме европските вредности, 
сепак, ќе заклучиме дека мал дел текстови, само 16/14 во пет години, го содржат овој термин. Иако 
обележјата/атрибутите или карактеристиките кои ги определуваат терминот европски вредности, како 
слобода, еднаквост, достоинство, солидарност, правда и права на граѓанинот (и демократија), самостојно, 
без експлицитно истакнување, постојат во овој весник. Многу статии во Вест се занимаат со слободатата на 
изразување и информирање, слободата на мислење, забраната на дискриминација по повеќе основи, без 
споменување на терминот европски вредности.  

Разбирањето и сфаќањето на европските вредности е тесно поврзано со тоа дали македонските 
медиуми, и секако весникот Вест, имаат едукативна, или информативна улога во нивното детално 
образложување согласно со принципите на Лисабонската декларација. Во весникот Вест, поради самиот 
негов карактер, бројот на на едукативни текстови со кои би се објасниле европските вредности со своите 
обележја/атрибути е, речиси, минимални. Разбирањето на европските вредности, сепак, се сведува на 
субјективната процена на читателот, неговото образование, едукацијата, можноста или неможноста да се 
сретне и да се запознае со проблематиката итн. Но, сепак, доколку се поврзат споменатите шест клучни 
обележја со терминот, чителот не може да не ги препознае како такви и да не ги поистовети. Бидејќи, како 
што напоменавме, секоја обврска што ја спроведува Македонија на патот кон ЕУ, во секој сегмент, 
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последните години, е во насока на постоветување со европските прописи, вредности, критериуми, 
стандарди...итн. И овие синоними, сепак, постојано се среќаваат по медиумите, како во изјавите на 
релевантите, така и во текстовите на македонските новинари.   

Во однос на прашањето дали има теми кои во весникот Вест се претставени (односно се критикуваат) 
како европски вредности а всушност не се, можеме да заклучиме дека можеби една тема (темата и законот 
за абортус) се истакнува како таква. Михајловски иронично ќе напише: Оти и тоа е, нели, во „духот на 
конзервативната идеја" и во рамки на „борбата против падот на наталитетот, промовирањето на европски 
вредности, ослободување на срцето и подигање на патриотизмот".  

Според интересот на новинарите и редакцијата на Вест за одредените карактеристики, обележја и 
атрибути на терминот, сепак можеме да заклучиме дека постојат такви кои во поголема мера се 
обработуваат, а кои веќе ги истакнавме и во статистичката и во анализата на дискусрсот, но голем дел не се 
ни допрени од новинарското перо на Вест, или пак се обработуваат, но не експлицитно ги поврзуваат со 
терминот. Значи, на нашата табела која го анализираше Вест и која вкупно содржи 6 обележја + 1 
карактеристика (празен термин) и над 50 атрибути, останаа многу бели полиња, односно за многу атрибути 
не се зборуваше ниту во една статија, односно за речиси 40 атрибути. Не се споменати речиси поголемиот 
дел атрибути од обележјата солидарност, правда и права на граѓанинот, како на пример атрибутите: заштита 
во случај на неоправдано отпуштање од работа, заштита на здравјето, заштита на потрошувачите, избирачко 
право, право на пристап до документи, право на азил, претпоставка за невиност и правично судење, и уште 
многу други (види табела бр.5 од статистичката анализа). Сепак, мораме повторно да споменеме дека овие 
термини или атрибути ги среќаваме во медиумите, можеме да кажеме и почесто, но не врзани за терминот 
европски вредности. 
И, на крај, во весникот Вест, две теми/атрибути укажуваат дека постојат дијаметрално спротивни гледишта 
од македонска и ЕУ-перцепцијата. Првата, секако, е дискриминацијата според сексуалната ориентација (која 
е на исто ниво секаде во регионот, како во Србија и во Хрватска), а втората е темата за избор /право на жената 
или правото на плодот. Во Македонија се води кампања под наслов Избери живот, со која се промовира 
правото на плодот, а со законски измени се ограничува правото на жената за избор. Според европските 
вредности, под обележјето достоинство се категоризира атрибутот право на живот и атрибутот право на 
физички и психички интегритет на личноста.  

Ќе се прашаме: кој има поголемо право? Кое право на живот е посилно? Чие е правото на избор 
слободно да одлучуваме? И дали и кога Македонија и ЕУ ќе се усогласат по овие прашања? 

И, на крај, да ги сублимираме заклучоците: 
Ставот на новинарите и на редакцијата на весникот Вест е во насока на промоција на европските 

вредности и се поистоветува со принципите на Лисабонската декларација.  
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Новинарите во Вест доминантно пишуваат за обележјата/атрибутите: забрана за дискриминација 
според пол, сексуална ориентација, слободата и човечкиот интегритет, право за изразување и 
информирање, родова еднаквост.  Тое се, пред сè, текстови кои се критика на Македонија поради 
непочитувањето или неспроведувањето на европските вредности во делот на забрана за дискриминација 
според пол и сексуална ореинтација, но и во делот на правото на слобода на изразување и информирање, 
слобода на мислење, слобода на здружување, право на психички и физички интегритет на личноста, 
човечко достоинство.  

Непринципиелната примена на пропишаните европски вредности од самата ЕУ (а се врзува за 
Македонија) е тема која се пренесува, за која се зборува и коментира и во весникот Вест, како и во 
повеќето македонски медиуми.  

Од страна на редакцијата на Вест, можеме да заклучиме дека одредени карактеристики, обележја 
и атрибути на терминот европски вредности во поголема мера се обработуваат, но голем дел не се ни 
допрени, или пак се обработуваат, но неексплицитно се поврзуваат со терминот. 

Препораката, пак, која не се однесува единствено на весникот Вест, туку на сите медиуми во 
Македонија е повеќе да се осврнат кон промоцијата на сите атрибути од терминот европски вредности, а 
која е во насока на поголемо и подобро информирање на граѓаните на Р. Македонија со цел нивно 
запознавање со придобивките кои како личности треба да ги имаат и уживаат од страна на општеството. 
Тука е секако залагањето на медиумите за заштита на граѓаните (преку изнесување на нивната 
страна/информирање на нивната вистина) доколку овие права и слободи кои им се загарантирани на 
граѓаните согласно со Лисабонската декларација, се прекршуваат од страна на заедницата, институциите 
или пак од трети лица. 

Фокус 

Статистичката анализа на изданијата на неделникот Фокус во период од 5 години покажува 
релативно мал број текстови во кои експлицитно се посочува терминот „европски вредности“. Имено 
станува збор за само 19 текста од речиси 5000, колку што се објавени во рамките на речиси 400-те броја на 
неделникот. За споредба, текстовите во кои се рефлектира темата за слобода се повеќекратно позастапени 
– 865, или правда - 600 или, пак, проблемот на присуство на дискриминација – во повеќе од 100 новинарски 
прилози.  

Причините за ова може да се бараат и во темелната поставеност на уредувачката политика на 
неделникот која иако почива на систем на вредности за правично и демократско општество тоа не го 
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претставува како наметнато однадвор или како некаков апстрактен критериум ,туку како подразбиран и 
неопходен идеал. Оттаму и извесната резервираност во употребата на терминот „европски вредности“ која 
произлегува од стереотипизацијата на терминот и неговото празнење од содржина во дневнополитикиот 
вокабулар.  

Клучното прашање преку кое се рефлектираат европските вредности во текстовите и уредувачката 
политика на неделникот Фокус е прашањето колку сме далеку од почитувањето на достоинството на човекот, 
слободата, демократијата, рамноправноста, владеењето на правото и почитувањето на човековите права , 
не (само) затоа што тие се темелни вредности на ЕУ туку затоа што тоа се вредности на општеството за кое 
се залагаме, и за кое барем декларативно се залага и владејачкиот естаблишмент. Односно има консензус, 
барем деклариран, по ова прашање 

Во текстовите, независно дали авторот е дел од редакцијата или надворешен соработник , 
соговорник во интервју или колумнист, се потенцираат токму проблематичните точки во општеството и се 
анализира степенот на отклон од обележјата на европскиот систем на вредности.  

Новинарскиот дискурс на Фокус е исклучително критичен во духот на најдобрата новинарска 
традиција за улогата на печатот како  чувар на демократијата, поттикнувач на јавна дебата и промотор на 
идеалот или стремежот за општество кое се темели на правичност, толеранција и солидарност, па затоа и 
одговорот на клучното прашање - колку нашите политички елити ги разбираат и ги почитуваат европските 
вредности е недвосмислено негативен.  

Имено, една од тезите која може да се сретне и која се аргументира во повеќе текстови на Фокус е 
дека – политичкиот естаблишмент во Македонија всушност не сака приближување на земјата кон ЕУ, а 
проблемот со името само се ползува како оправдување и маскирање на вистинските намери земјата да 
остане далеку од европските текови.  

Ова можеби најдобро се илустрира во прашањето што главната и одговорна уредничка на 
неделникот Јадранка Костова му го поставува на Игор Стефановски, претставник на младата генерација која 
доминира на социјалните мрежи и еден од активистите на отпорот поради убиството на Мартин Нешковски 
- „ Колку нашите политички елити ги разбираат и посакуваат европските вредности?“2 На тоа добива дециден 
одговор дека европските вредности им се многу добро познати на нашите политички елити, но дека тие не 
ги практикуваат затоа што не сакаат реално приближување на Македонија кон ЕУ, бидејќи тоа би значело 
членство во Европската унија и, де факто, намалување на нивната моќ во границите на оваа земја. 

                                                           
2 Костова „Демократијата ја сведоа на слободата, самите да си ги избираме нашите диктатори!“, интервју со Игор Стефановски, 
Фокус број 836 
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„Сé додека нé држат надвор од ЕУ, тие се главни, а не комесарите во Брисел, кои, колку-толку, 
објективно работат на подобрување на животот на над 500 милиони граѓани. Целта на сите партии е да 
дојдат на власт, и потоа да ја задржат, а не да работат за општото добро на народот. За жал, моментално, 
Македонија, како и многу други земји, е пример на тоа дека демократијата се сведува на тоа да имаме 
слобода сами да ги избираме своите диктатори,“3 - го цитира Фокус Стефановски. 

Илустрација на оваа теза е и интервјуто на поранешниот евроамбасадор во Македонија Ерван Фуере 
кој предупредува дека Македонија заостанува во процесот на европските интеграции, но, не само поради 
проблемот со името, иако Владата сака сите да веруваат во тоа.4 

„Ако Македонија ја загуби препораката за старт на преговорите, тогаш вината целосно ќе ја сноси 
Владата, поради игнорирањето на сите совети и препораки дадени во изминатите години, од многу 
пријатели на Македонија, кои ѝ посакуваат на земјата се најдобро“, изјавува Фуере. 

Истата констатација е содржана и во интервјуто што неделникот го прави со лидерот на НСДП Тито 
Петковски. Новинарот Синиша Станковиќ директно прашува: „... имаат ли Груевски и соработниците, 
воопшто, некаков план за приближување кон Европа и за прифаќање на стандардите и вредностите на 
Унијата?“5  Одговор е недвосмислен: 

„Низ бројни примери се гледа дека власта абер нема за евроатлантските интеграции. Зашто Груевски 
е свесен дека не е само името проблем, туку многуте други критериуми и немоќта на Македонија да ги 
достигне бараните стандарди. Според последните истражувања на агенцијата „Рејтинг“, ние сме меѓу 
најкорумпираните земји во Европа, а корупцијата и организираниот криминал секогаш водат кон врвовите 
на власта. Македонија е толку далеку од Европа и затоа што демократијата за оваа власт е мислена именка“6 

Во колумната на Ване Цветанов во 2010 година истата теза се илустрира со насловот „Бараат лобисти, 
а во 2006 ја одбиле понудата на Сорос за помош на патот кон ЕУ“ 7. Главната теза на текстот е дека Владата, 
всушност, не сака влез во ЕУ затоа што тоа ќе значи воведување правна држава, крај на корупцијата и 
ослободување на медиумите.  

„Но, почетокот на преговорите не е по ќеиф на одредена група моќници, оти, со самото дефинирање 
на правилата на игра ќе се намали шансата за нивно збогатување преку ноќ. Силниот правен систем 
гарантира владеење на правото, т.е. заштита на капиталот, намалување на стапката на корупцијата, 

                                                           
3 Исто.. 
4 Борјан Јовановски, „Владата го злоупотребува проблемот со Грција за ширење популизам“, интервју со пораншениот ЕУ 
амбасадор Ерван Фуере,  Фокус, број 841 
5 Синиша Станковиќ, „Не е веќе прашање името туку стомакот“ интервју со Тито Петковски 
6 Исто 
7 Ване Цветанов. „ Бараат лобисти, а во 2006 ја одбиле понудата на Сорос за помош на патот кон ЕУ“, Фокус број 802 
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отстранување на аномалиите во самите институции и гаранција за вложениот капитал на секој странски 
инвеститор.“ 8 

Со еднакво критичен став во однос на начинот на кој се води надворешната политика е и редовниот 
колумнист во Фокус, поранешниот министер за надворешни работи Александар Димитров. Тој, во текстот 
пишуван во пресрет на Самитот на НАТО во Чикаго, ја нагласува лошата стратегија на македонскиот врв во 
однос на Алијансата, пропуштените шанси и манипулацијата со „идентитетските прашања“ кои се 
подведуваат под спорот со името.  

„Не помогна ниту специјалното февруарско доаѓање на Нимиц во Скопје, кој повтори дека се работи 
за име на државата кое ќе се користи во ООН, а не за идентитетски прашања (што власта, Груевски и 
мегафоните го спинуваат од 2006). Медијаторот за првпат јасно нагласи дека решавањето на спорот е од 
големо значење и од интерес на Обединетите нации, на НАТО, ЕУ и САД и дека „е прашање на светската 
безбедност”. 

Во текстот Димитров со резигнација констатира дека Македонија загуби 4 години меѓу двата самита 
и не успеа да направи исчекор и, што е пострашно, ја загуби предноста и поддршката што ја доби преку 
Декларацијата за стратешко партнерство и пријателство меѓу САД и Република Македонија, потпишана на 7 
мај 2008 година.  

„Декларацијата како да отиде во неврат, заедно со обврската со најмоќниот меѓународен фактор 
„заеднички да споделуваме вредности на мирот, слободата, владеење на правото и слободна пазарна 
економија”. Се подзаборави и силната позиција на Вашингтон за почитување на територијалниот интегритет, 
„унитарноста, мултиетничка Македонија во постојните граници”. Пред сѐ, премиерот Никола Груевски со 
неговите политики, но и претседателот Иванов, во голема мерка придонесоа да избледи стратешкото 
партнерство и пријателство“.9 

Како посебно обележје на европските вредности, и тоа не само во контекст на спорот со името, Фокус 
го елаборира прашањето на добрососедските односи и политиката на земјата кон соседите. Во едно од 
ретките интервјуа на претседателот Ѓорге Иванов, додуша дадено во рамките на изборната кампања, уште 
кога беше само кандидат на владејачаката партија. Иванов, во разговорот со починатиот главен и одговорен 
уредник на Фокус Никола Младенов, говори за односите со соседите во контекст на темелна европска 
вредност и ветува поинаква, отворена, добрососедска политика10 

                                                           
8 Исто 
9 Александар Димитров „ Дали во Чикаго ќе стане јасно дека преродбата е во судир и со НАТО, а не само со Грција?“, 

Фокус број 881 
10 Никола Младенов „Не ми е важна кариерата, важна ми е иднината на Македонија“, Фокус број 714 



 
 

122 
 

 

„Значи, Македонија ќе мора да води политика на отвореност, да дејствуваме како веќе да сме членка 
на ЕУ, да создаваме европски амбиент и европски принципи. Европа бара добрососедство, добра соработка, 
и затоа велам, треба да се негуваат сите сфери каде што постои можност за соработка. Конечно треба да се 
напушти и реториката, која многу често е од времето на студената војна, не само кон Грција, туку и кон 
Бугарија, со која неоспорно имавме многу несреќни моменти, од АСНОМ па натаму. Едноставно, веќе нема 
причина за геополитиката што беше создавана во рамките на Југославија како неврзана земја. Погубен е тој 
пристап на политичарите кои се школувани во тој дух, кој ги одвраќа луѓето од соработка, кој тера да мразиш 
цели нации.“ 11 

Меѓутоа, судејќи според анализите на редовниот колумнист на Фокус Стојан Андов, ветувањата се 
далеку од исполнети. Имено, тој често инсистира на потребата од развивање добри односи со соседите, 
наспроти нивното провоцирање и состојба на „тотална војна“  – како темелна вредност, иманентна на 
европската заедница.  

„Во регионот и пошироко, проширено е мислењето дека оваа влада на Груевски, со својот 
популизам, го заплашува нашиот народ со тезата дека  ,,четирите волка” дефинитивно се решени да ја 
уништат нашата држава и нас Македонците. Тој поткопувачки и разорен потфат на владата не води сметка 
за основните државни интереси, туку е насочен за минливи цели, како што е подолгото останување на 
власт!“ 12 

Андов заговара измени на надворешната политика кон соседите во интерес на демократизација и 
европеизација. „Речиси досега нема настан во историјата на бугарските и на македонските интереси кој не 
е еднострано гледан и толкуван, а европските стандарди и вредности бараат да ја градиме иднината со 
толеранција и за минатото“13 

Во тој контекст, Андов како колумнист често се осврнува на „антиквизацвијата“ како на погрешен и 
погубен чекор за Македонија. Наедно, обидот Александар Македонски да се сведе на тесни 
национал(истички)ни рамки е израз на непочитување на неговото дело кое е вткаено во темелите на 
западната цивилизација. Исто така критички се опсервира третманот на Даме и Гоце со статуи каде што се 
качени на коњ, при што се негира нивната, пред сè, просветителска улога и вистинската величина. Интересно 
е што авторот во една од своите колумни т.н. „барокизација“ на Скопје преку проектот Скопје 2014, се 

                                                           
11 Исто 
12 Стојан Андов „Мора да се престане со политиката што ги тера Македонците да ги мразат соседните народи и држави“, Фокус, 
број 
13 Исто 
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обидува да ја протолкува како „обид да се внесе барокот како репрезент на европски вредности“14 Се 
разбира, за Андов таквиот обид е погрешен и погубен за Македонија. 

„Намерата, истовремено, споменично да се реализираат нашата револуционерна борба, нашата 
поврзаност со антиката и нашата желба за барок, е мегаломанска и неостварлива за многу посилна земја од 
нашата. Такви огромни потфати не се во согласност со силата на еден мал народ во толку кусо време и можат 
значително да ја поткопаат неговата моќ!“  15 

Покрај доминантната тема за односот на актуелната влада кон ЕУ и европските вредности, во Фокус 
напати се поставува прашањето и за односот на Брисел кон таквото однесување на Владата.  

Фокус во анализираните текстови не го акцентира проблемот на двојните стандарди на ЕУ, како што 
е да речеме тоа случај во другите медиуми во Македонија, иако толкувањето на спорот за името редовно е 
сумирано во ставот дека е тоа „ирационален, бесмислен, неправеден и наметнат спор“. Неделникот во 
својот дискурс не се задржува на елаборација на спорот, туку на начините на кои тој се решава, односно не 
се решава и се користи во дневнополитички цели. Токму од таа позиција, анализата на односот на ЕУ кон 
македонската политика може да се илустрира со прашањето што го поставува новинарот Борјан Јовановски 
до европскиот дипломат Ерван Фуере: „Колку далеку ЕУ може да оди во затворањето на очите пред 
отсуството на почитување на некои од фундаменталните европски вредности во Македонија?“ 

Своевиден одговор на ова прашање може да се пронајде во колумната наБранко Геровски пишувана 
по посетата на еврокомесарот Штефан Филе на Скопје16, посета што авторот ја толкува како демонстрација 
на европскиот прагматизам. „ Зошто на некој јабанџија во Брисел или во Вашингтон би му било важно во 
Македонија да има демократија, слободни медиуми и фер избори, ако тоа нам не ни е важно?“, се прашува 
Геровски. 

Овие три обележја на фундаметалните вредности: демократијата, слободните медиуми и избори 
доминираат во уредувачкиот дискурс на Фокус. 

Партиски мотивираното гласање на членови на ДИК, бавноста на Државниот ревизор во 
финансиските контроли на партиите, нетранспарентноста во работата на Управниот суд се некои од темите 
кои ги акцентира неделникот. Ова особено е евидентно во интервјуто со професор д-р Тања Каракамишева17 

                                                           
14 Стојан Андов „Наместо да ја засилат, коњите под Гоце и Даме  ја намалуваат величината на нашите апостоли!“ Фокус 

број 775 
15 Исто 
16 Геровски  „Зошто Западот да го урива Груевски кога ние си го сакаме?“  Фокус, број 880 
17 Јадранка Костова, “Изборите незаконски се финансираат, а ДИК не поднесува ни прекршочна, ни кривична пријава“ 

интервју со Тања Каракамишева, Фокус број 729 
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од 2009 година. И прашањата, но и одговорите на соговорникот во интервјуто се со исклучително критичен 
тон во однос на изборната практика во Македонија и нефункционирањето на институциите, а како клучна 
причина е наведена партизацијата која не дозволува функционирање на правната држава. Оттаму, на 
директното прашање на Костова „која е најслабата алка на изборниот процес“, соговорничката ги посочува 
– партиите, што неделникот го акцентира и во воведот на интервјуто.  

„Во Република Македонија, партиската држава ќе мора да се трансформира во правна, а наместо да 
владеат партиските војници ќе мора да се овозможи владеење на правните норми. .... Сите партии ќе мора 
да разберат дека не се семоќни. Тие се само еден дел од системот кој е еднакво важен како и сите други 
елементи. Тие се први меѓу еднаквите во политичкиот процес. Оттука, тие ќе мора и така да се однесуваат. 
Ако успееме во битката за скротување на моќта на партиите, тогаш многу полесно ќе биде да ги направиме 
институциите пофункционални.“  

„Во Европа никој не зборува дека изборите треба да бидат демократски“ го насловува својот текст 
соработникот на Фокус Тодор Пендаров.18 Текстот е, всушност, информација за седмите по ред 
парламентарни избори за Европскиот парламент, но и компарација на стандардите и практиките на 
европските избори и македонската практики. 

„Во државите-членки никој не зборува дека изборите треба да бидат фер и демократски, бидејќи тоа 
не им е бенчмарк, а нема да има ниту странски набљудувачи и уште помалку невладини експерти за избори 
како што се нашите од МОСТ“, пишува Пендаров. Тој прави и компарација меѓу правото на слободно 
изразување во ЕУ и во Македонија кога вели: „Имено, во нивната програма (на евроскептиците м.з.) 
транспарентно стои дека тие се против Европскиот устав, односно против Лисабонскиот договор. Но, и тоа е 
демократија. Кај нас, ако речете дека сте против ЕУ или НАТО најдобро што може да ви се случи е да ве 
стигматизираат како предавник на националните интереси.“ 

Темата за слободата на изразување и слободата на медиумите, има посебно место меѓу текстовите 
во Фокус. Неа неделникот ја дефинира како исклучително загрозена и е еден од ретките кои ја држат високо 
на агендата преку написи и истражувања на новинарите, колумни и интервјуа со соговорници .  

Приоритетот на темата се огледа и во местото што прашањето го добива во текстовите. Па, така, во 
самиот вовед во интервјуто со евроамбасадорот Фуере најнапред се пренесува неговото сведоштво за 
односот на Владата на премиерот Груевски кон слободата на медиумите како обележје на фундаменталната 
европска вредност: 

„Кога и да ја отворевме темата за медиумите во разговорите со Владата, почнувајќи од премиерот 
лично, никогаш немаше никаков сигнал за искрена подготвеност да се прифатат коментарите или 

                                                           
18 Тодор Пендаров „Во Европа никој не зборува дека изборите треба да бидат демократски“ Фокус број 724 
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препораките на Европската комисија. Сите изјави дадени од Владата за нејзината заложба да гарантира 
независност на медиумите останаа само празни ветувања. Притисоците врз новинарите продолжија, па, 
уште повеќе, вредни новинари станаа жртви на растечкиот авторитарен систем.“19 

Неделникот Фокус е еден од ретките медиуми што истражуваше „Што се крие зад продажбата на ТВ 
Алфа за само 150.000 евра“.20  Во текстот посветен на продавањето на ТВ Алфа за релативно мала сума, 
авторот ги истражува причините и мотивите што стојат зад продажбата која е спроведена спротивно на 
европскиот дух на демократските вредности кој наложува транспарентност и отчетност, посебно кај 
медиумите, бидејќи јавноста мора да знае кој го поседува медиумот, а преку него кој и какво влијание врши 
во јавноста.  

Истражувањето го поставува прашањето дали некогашниот сопственик на телевизијата Наков го 
подарил неговиот дел во компанијата вреден 2,5 милиони евра продавајќи го за само 150 илјади евра, во 
замена за неговата слобода, со која бил уценуван од власта, откако било јасно дека скопскиот суд донел 
одлука за поништување на приватизацијата на „Фершпед” 
„Како поинаку да се објасни податокот дека Штерјо Наков во еден ден завршил сѐ - од понуда до договор, 
па и пренос на неговиот удел на фирмата на српскиот Бил Гејтс - Веселин Јевросимовиќ. По Република, која 
има газда од Белизе, сега и Алфа стана медиум купен од офшор-компанија од Холандските Антили. Кој 
верува дека вакви фирми решиле да купуваат медиуми во Македонија за да ја развиваат демократијата и да 
ја негуваат слободата на изразување?! “ констатира Димески.  

Слободата, како фундаментална вредност, наспроти партизацијата на општеството и контролата 
наметната не само на медиумите туку и на целото општество во кое критиката од дома се анатемизира и 
сатанизира, а однадвор се игнорира, доминира во дискурсот на неделникот Фокус. Но, освен што е 
исклучително критичен, тој е и доминантно резигниран. Па така, во уводот на погоре посоченото интервју на 
Костова со Игор Стефановски, дел од групата млади кои протестираа поради убиството на Мартин Нешковски 
од страна на полицијата, Костова констатира: „И до сега, поинаквите доживувања на преродбеничките 
потфати од авторите на проектот беа максимално игнорирани, или, уште полошо - анатемизирани, а 
критичарите сатанизирани. Сепак, последната изборна победа, која затоа што немаше касапаани туку само 
софистицирани заврзлами, па беше аминувана и одвнатре и однадвор, таквиот стил веќе го надгради и 
прошири до совршенство. Пресудата на Европскиот суд за човекови права за долгите притвори во случајот 

                                                           
19 Борјан Јовановски, „Владата го злоупотребува проблемот со Грција за ширење популизам“  интервју со пораншениот ЕУ 
амбасадор Ерван Фуере,  Фокус, број 841 
20 Саше Димовски, „ Дали Штерјо морал да ја продаде Алфа во замена за неговата слобода по поништувањето на 

приватизацијата“ Фокус, број 905 
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Змиско око, воопшто не го измести овој домашен специјалитет од судиското мени, на пример, во Пајажина. 
Реакциите за тортурата кон Љубе Бошкоски при апсењето и неговиот третман во затворот Шутка, кои 
пристигнаа од повеќе адреси специјализирани за човековите права, предизвикаа само поголема доза на 
сеирџиство кон предавникот, зачинето со вербално масакрирање на критичарите. Жестоките пораки од 
ОБСЕ и Амнести-интернешнал за трендот да пропаѓаат критички настроените медиуми, сигурно нема да 
трогне никого од надлежните, оти, нели, реформите победија!“ 

Во сличен тон е и коментарот на уредникот на Фокус Бранко Геровски во колумната со поднаслов 
„Хроника на една најавена смрт“ во кој авторот пишува за рамнодушноста со која јавноста ја испрати веста 
за затворањето на А1 и високите казни за сопственикот и менаџментот на телевизијата и со нескриен 
дефетизам ја портретира и коментира судбината на проевропскиот дел од јавноста кој се судри со „ѕид на 
рамнодушност“ и молк. 

„Можеби токму рамнодушноста е чудотворниот иљач кој ги лекува сите болки и воспалителни 
процеси во нашите македонски душички. Ете, на пример, после четири години „попување" за европските 
вредности (од самитот на НАТО во Букурешт до денес), по многуте убедувања за потребата оваа земја да 
стане дел од НАТО и од Европската унија, јас и неколкумина со кои ја браневме истата кауза, се судривме со 
ѕидот на рамнодушноста. Можеби сите мои „соборци" не го делат истото чувство, но јас лично, се чувствувам 
поразен“21 

Впечаток што произлегува од анализата е дека Фокус не ги користи „европските вредности“ како 
флоскула што илустрира некаков надворешен критериум, наметнат од ЕУ, ниту пак како „непознаница“ 
која треба да разјасни или за која треба да се едуцира публиката. Токму спротивното, Фокус се обраќа на 
читателска публика за која претпоставува дека ги знае вредностите заеднички за Европа и за 
демократските земји и ги анализира, критикува, проблематизира актуелните состојби во однос на тоа 
колку се блиску или далеку од зададениот идеал за општество во кое владее принципот на слободата, 
демократијата и правната држава. Можеби тоа е и најголемиот, условно кажано, „недостаток“ на 
новинарскиот дискурс на Фокус – претпоставката дека читателот ги знае и ги препознава темелните 
вредности на Европа како свои. Отсуството на елаборација понекогаш може да го намали разбирањето на 
пораката на новинарскиот текст. Оттаму и клучната препорака би била – јакнење на меѓузависноста, но и 
елаборација на содржината на термините во корелација со европските вредности. 

  
                                                           
21 Геровски  „Денот кога го осудија Велија беше поздодевен и од денот кога згасна А1 телевизија“ Фокус, број 872  

16.3.2012 
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Анализа според терминологијата употребена 

во анализираните весници 
Од анализата на материјалот произлегува дека поимот европски вредности се врзува и за основните 

начела, споменати во преамбулата на Лисабонската декларација, но и во други акти на ЕУ. 
Во овој контекст, поимот европски вредности го подразбира начелото демократија и најчесто се 

употребува со значење на темелно обележје. Понатаму можеме да заклучиме дека во анализираните 
македонски печатени медиуми поимот европски вредности се врзува за владеењето на правото и 
правната држава, добрососедските односи, интеграцијата и плурализмот. Во контекст на поимањето на 
европските вредности во македонските медиуми се забележуваат две обележја нетипични за нормативните 
акти на ЕУ, и тоа: правото на именување и прием во ЕУ и со култура до европски вредности, кои можат да 
се третираат како изведени поими од целите на ЕУ за почитување на националниот идентитет и 
зачувување на културната различност. Со оглед на специфичната положба на Република Македонија, т.е. 
повеќегодишниот статус на земја-кандидат, која има проблем со соседите од идентитетска природа, овие 
две обележја се сретнуваат како последица на потребата за конкретизирање на обележјата во контекст на 
македонските состојби. Но, и во тие случаи, содржината на поимот европски вредности не се разликува од 
она што се подразбира под овој поим во актите на ЕУ. Тоа значи дека, согласно со определбите на 
официјалните претставници на ЕУ на Самитот во Солун за изразената волја на ЕУ балканските држави да 
станат нејзин дел, печатените медиуми расправаат за условите под кои тоа може да се оствари, а кои се 
специфични во однос на претходните приклучувања на земјите од регионот. Второто специфично обележје 
со култура до европски вредности е во тесна корелација со првото и произлегува од потребата да се нагласи 
културниот континуитет на Македонците. Акцентот е ставен на потребата да се нагласат цивилизациските 
придобивки и вредности што потекнуваат од македонска почва како посебни, но компатибилни со 
европскиот систем на вредности.   
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Заклучоци и препораки 
Како што наведува Силјановска „Луѓето од Југоисточна Европа себеси се гледаат како бивши, сегашни 

и идни Европјани во географска, историска, политичка и културна смисла. Хомо Балканикус е Хомо 
Европикус“. Оттука, интеграцијата на Балканот, а во тие рамки и на РМ во ЕУ, има симболичко значење на 
враќање кон заедничките европски корени, но подразбира и реални предизвици. 

Националните државни стратегии, во тој контекст и македонските, декларативно се насочени кон 
креирање конзистентни и компатибилни решенија со оние од ЕУ, решенија кои водат кон европеизација на 
националните системи. Медиумите, начелно, ги поддржуваат ваквите стратегии. Но, ако се има предвид 
поширокото граѓанство, важно е да се потенцира дека податоците од евробарометарот покажуваат дека 
евроскептицзмот се зголемува, иако стои фактот дека граѓаните на новите држави-членки или на земјите-
кандидатки се попријателски поставени кон интеграцијата од граѓаните на ЕУ-15. Сепак, граѓаните на 
земјите-кандидатки со приемот во ЕУ очекуваат побрзо решавање на акутните проблеми. Влезот во ЕУ за 
нив има и силна афекциска вредност. Таа се поврзува не само со мислењето дека со влезот во ЕУ ќе се 
подобри секојдневниот живот, туку и во смисла на зацврстување на чувството дека Македонија не е дел од 
сликата на „нецивилизираниот“ Балкан.  

На генерално ниво, поддршката на ЕУ опаѓа по 2004 год., поради војната во Ирак, расправата за 
Уставот и неуспешните референдуми во Франција и во Холандија, но има и специфични причини за различни 
земји. ЕУ скептицизмот не е насочен генерално против европската интеграција, туку против 
бирократизацијата и централизацијата на ЕУ. Во Македонија, тој тренд започнува малку подоцна, по 2008 
година, како последица на разочарувањето од одлуката на НАТО и ЕУ таа да не започне преговори за 
редовно членство, а поврзана со апсурдниот спор со името. Официјалната политика на РМ дека не може да 
се преговара за прашањата кои навлегуваат во идентитетот на македонската нација е сосема разбирлив и 
поддржан од најголемиот дел на граѓаните на РМ. За македонските граѓани аргументите делуваат логично 
и убедливо. Медиумите пак, водени од ваквите сознанија, апсолутен примат даваат на овој проблем, секако, 
доведуавјќи го во врска со прашањето во кои вредности можеме да веруваме. Или, уште поконкретно, тие 
најчесто дебатираат околу прашањето дали за граѓаните на Македонија европскиот систем на вредности е 
валиден кога постојат практики кои недвосмислено посочуваат на кршење на принципите на тие вредности 
од самите оние кои ги донеле?  

Печатените медиуми во Македонија, помалку или повеќе, кога станува збор за европските 
вредности, пред сè го преиспитуваат процесот на нивната доследна примена, а не нивната содржина. 
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Можеби она што може да се извлече како генерален заклучок од фактите кои произлегуваат од 
анализираните медиуми е токму желбата да се применуваат нормираните европски вредности од страна на 
сите фактори, вклучително и од ЕУ и од РМ. Секако, толкувањето на тоа што се европски вредности е во 
сферата на позиционираноста на авторите во даден национален контекст.  

Оние текстови кои критички се насочени кон РМ, главно, се однесуваат на прашањата за правото на 
граѓаните на добро управување. Забелешките се дека не се почитуваат процедурите.  

Оттука можат да се извлечат следниве заклучоци: 

 Во периодот кој беше предмет на интерес  (2008-2013), поимот европски вредности се 
идентификува во релативно голем вкупен број текстови. Но, во голем дел од текстовите поимот 
европски вредности се употребува како празен термин, термин без конкретна содржина, т.е. 
термин кој повеќе е декорација. Бројната застапеност на текстовите варира во однос на 
одделните анализирани медиуми.  

 Она што Лисабонската декларација и другите европски нормативни акти го определуваат како 
обележја и атрибути на поимот европски вредности се совпаѓа со локалните и со националните 
вредности. Исклучок од ваквата констатација е атрибутот забрана за дскриминација според 
сексуалната ориентација на обележјето еднаквост. За овој атрибут се бара превреднување на 
ставовите. 

 Критиката на ЕУ во контекст на поимот европски вредности укажува дека таа не е упатена на 
начелата, обележјата и атрибутите пропишани во актите на ЕУ. Напротив, може да се констатира 
дека упатената критика, од аспект на оние што ја упатуваат, е начин повторно да се актуализираат 
оние, како што често се нарекуваат, изгубени вредности, кои ја легитимираат ЕУ и кои имаат 
последица во реалниот живот на нејзините граѓани. Критиката најмногу се однесува на оние што 
во рамките на ЕУ имаат моќ да носат одлуки, бидејќи тие ги воспоставуваат „правилата на игра“. 
Токму тие правила се гледаат како спротивни на декларираните и нормираните. Всушност, 
вредностите што се спроведуваат во практиката, според авторите на критичките текстови, не се 
европски.  

 Тематската класификација (класификацијата по обележја и атрибути) покажува дека во 
македонски контекст, на терминот европски вредности му се додаваат нови атрибути. Тие се 
изведени од потребата одделни дилеми поврзани со вредностите да се ситуираат во 
македонските актуелни состојби. Тоа пред сè се однесува на обележјето слобода и на атрибутот 
поврзан со него право на самоопределување и идентитет, кој во македонските медиумии се 
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оозначува/преименува во право на пристап кон ЕУ и на обележјето енаквост на атрибутот 
културна, верска и јазична различност кој се именува како со култура до европски вредности.  

 Квалитативната анализа, пак, покажа дека многу мал број статии се насочени кон информирање 
и едукација на читателите, односно не се објаснува обемот и содржината на терминот онака како 
што е договорен и разбран во европските документи.  

 Оние текстови кои упатуваат критика на РМ се однесуваат на атрибутот право на добро 
управување на обележјето права на граѓаните. Генерално гледано, тие текстови се далеку 
помалубројни, со исклучок на неделникот Фокус.  

 Забележано е дека за мал дел од атрибутите (како атрибутот забарана за дискриминација според 
сексуалната ориентација и начелото за одвоеност на црквата од религијата) некои од 
анализираните македонски медиуми изнесуваат радикално различен став од пропишаниот во 
Лисабонската декларација.  

 Евидентирани се атрибутите за кои воопшто не се дискутира. Тие најмногу се однесуваат на 
правата на граѓанинот. Нема текстови кои подетално би се занимавале со тоа какви вредности 
пропишува ЕУ во однос на обележјата и атрибутите. 

 Во ниту еден од весниците кои беа предмет на анализа поимот европски вредности не се 
поврзува со напорите што ЕУ ги влжува во остварувањето на пропишаниот идеал. Оттука, 
весниците не известуваат за европските фондови кои, најопшто речено, се формираат со цел за 
поголемо приближување на сите држави во Европа до идеалот на декларираните европски 
вредности.  

 Со ваквите ставови е очигледно дека, според македонските медиуми, станува актуелно барањето 
за отворање на процесот на преговарање за опсегот на европските вредности за чија содржина, 
помалку или повеќе, има одреден консензус. Притоа, под опсег подразбираме постапки и 
конвенции при нивното спроведување/неспроведување.  

Оттука можеме да заклучиме дека, генерално кажано, македонските печатени медиуми немаат за 
цел на читателите да им ги приближат и поцелосно да им ги појаснат одредбите од Лисабонската 
декларација и другите акти на ЕУ, а со тоа да го специфизираат и доближат она што Европската унија го 
подразбира под терминот европски вредности. Според добиените резултати, се даваат следниве 
препораки:  

 да се пристапи кон посеопфатно претставување на поимот европски вредности , при што ќе се 
дадат информации за сите атрибути на обележјата;  
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 поимот европски вредности да се донесе во врска со европските претпристапни фондови кои го 
помагаат развојот на државите; 

 особено да се обрне внимание на до сега малку или воопшто необработуваните атрибути; 

 да се поведе јавна расправа за оние обележја и атрибути за кои јавноста во Македонија смета дека 
се спротивни на традиционалните македонски вредности. Со тоа би се дало прилог во 
преговарањето за содржината и опсегот на поимот еврпоски вредности. 
Би укажале и на пошироките можности:  

 Под влијание на проблемот со името, медиумите во РМ за европските вредности известуваат 
претежно од аспект на изневерените идеали, а се запоставуваат голем дел од неговите обележја и 
атрибути. Со оглед на увереноста дека поимот европски вредности, пропишан во Лисабонската 
декларација и во другите нормативни акти на ЕУ, придонесува за развој на демократијата во 
општеството и за благосостојбата на граѓаните, потребно е насочување на медиумите кон промоција 
на двонасочниот процес на преговарање за значењето и за сестрано информирање за поимот 
европски вредности. 

 Премин кон медиумска политика на „омекнување“ на експертите и информираните практичари во 
критичкиот дискурс за поимот европски вредности, преку нагласување на важноста за 
побалансирана стратегија во известувањето за европските вредности.  

 Дејствување на медиумите од аспект на сфаќањето дека: 
а) ЕВ се важен дел од процесот на демократизација на општеството и благосостојбата на граѓаните,  
б) ЕВ се и македонски вредности поврзани со традицијата и убедувањата на граѓаните од 
Македонија,  
в) изневерените идеали, кои со право се посочуваат во медиумите, се причина уште повеќе да се 
работи на нивно спроведување во практиките и на ЕУ и на РМ. 

 Промена на медиумската политика од: 
а) доминантен критички дискурс за примена на европските вредности кон побалансиран пристап и 
сестрано информирање на граѓаните за тоа што сė подразбира терминот европски вредности. 
Критичкиот дискурс, кој произлегува од „изневереноста“ на идеалите, создава фрустрирачки чувства 
кај граѓаните, демотивира, води кон апатичнност, чувство на немоќ и загрозеност. Наместо тоа, треба 
да се изгради свеста дека медиумската политика која ќе води кон побалансиран пристап во однос на 
ова прашање ќе го смени чувството на немоќ во активни граѓани кои бараат, и од меѓународните и 
од националните авторитети, да се применуваат декларираните европски вредности;  
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б) дискурс кој Македонија ја гледа како жртва, во посочување на можноста Македонија, преку 
сопствени политики, да придонесе за процесот за доследно спроведување на пропишаните европски 
вредности; 
в) спроведување на медиумска политика која поимот „европски вредности“ ќе го конципира како 
двонасочен процес: европските вредности не се дадени еднаш за секогаш како универзално важечки 
правила, туку се градат. Оттука, тие не се еднонасочна релација каде што трансфертот се одвива на 
релација ЕУ - РМ, туку за тоа што се подразбира под поимот европски вредности одговорна е и РМ, 
како дел од европскиот духовен простор.  
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Додаток 
 

ПОВЕЛБА ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА (2010/С 

83/02)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:EN:PDF   
 

Европскиот парламент, Советот и Комисијата свечено ја прогласуваат Повелбата за основните права во 
Европската Унија 

 

ПРЕАМБУЛА 

Народите на Европа, воспоставувајќи се поцврсто единство меѓу себе, одлучни се да делат мирољубива 
иднина заснована на заеднички вредности. 

Свесни за своето духовно и морално наследство, Унијата се заснова на неделиви и универзални вредности 
на човековото достоинство, слободата, еднаквоста и солидарноста, таа почива на начелата на демократијата 
и владеењето на правото. Таа поединецот го става во средиштето на своите активности со утврдување на 
статусот - граѓанин на Унијата и создавање на простор на слобода, безбедност и правда.  

Унијата придонесува за зачувување и развој на овие заеднички вредности со почитување на различноста на 
културите и традициите на народите на Европа, како и на националните идентитети на државите членки и 
организациите на јавните органи на национално, регионално и локално ниво; таа тежнее кон унапредување 
на рамномерниот и одржлив развој и обезбедува слободно движење на луѓе, услуги, стока и капитал, како 
и слобода за основање.  

За таа цел неопходно е да се зајакнат основните права во светло на промените в општествата, општествениот 
напредок и научниот и технолошкиот развој, чинејќи ги овие права видливи во Повелбата. 
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Оваа Повелба, со должно почитување на надлежностите и задачите на Унијата, како и начелата на 
супсидијарност, ги потврдуваат правата кои произлегуваат особено од уставните традиции и меѓународните 
обврски на заедничките држави членки, од Европската конвенција за заштита на човековите права и 
основните слободи, од Социјалната повелба која ја усвоила Унијата и Советот на Европа, како и од праксата 
на Судот на правдата на Европската Унија и Европскиот суд за човекови права. Во тој контекст Повелбата ќе 
ја толкуваат судовите, Унијата и земјите членки, со должно почитување на објаснувањата подготвени од 
раководството на Претседателството на Конвенцијата која ја подготвила Повелбата и која е дополнета под 
раководство на Претседателството на Европската конвенција.  

Уважувањето на вие права подразбира и одговорност и должност кон други личност, кон човековата 
заедница и кон идните генерации. 

Затоа Унијата ги признава правата, слободата и начелата кои се наведени во овој документ.  

ДОСТОИНСТВО 

Човечко достоинство 

Човековото достоинство е неповредливо. Тоа мора да се почитува и да се заштити. 

Право на живот 

1. Секој има право на живот. 

2. Заради тоа, никој не смее да биде осуден на смртна казна или погубен. 

Право на интегритет.  

1. Секој има прав на физички и психички интегритет.  

2. Во областа на медицината и биологијата посебно мораат да се почитуваат: 

а) слободната, и на основа на информираност, согласност на личноста за која станува збор во согласност со 
постапките утврдени со закон, 

б) забрана за еугеничка постапка, особено на оние чија цел е селекција на луѓе, 

в) забрана за користење на човечкото тело и неговите делови како извор за финансиска корист, 

д) забрана за репродуктивно клонирање на човековото суштество. 
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Забрана за мачење и нечовечко или понижувачко постапување или казнување. 

Никој не смее да биде подвргнат на мачење или нечовечно или понижувачко постапување или казнување.  

Забрана за ропство и принудна работа 

1. Никој не смее да се држи во ропство или во ропска положба. 

2. Од никого не смее да се бара принудна или задолжителна  работа. 

3. Трговијата со луѓе е забранета.  

СЛОБОДИ 

Право на слобода и сигурност. 

Секој има право на слобода и сигурност. 

Почитување на приватниот и семејниот живот. 

Секој има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, на својот стан и на комуникација.  

Заштита на личните податоци. 

1. Секоја личност има право на заштита на личните податоци кои се однесуваат на неа.  

2. Личните податоци мора чесно да се обработуваат и да се користат во за тоа утврдени цели и на основа на 
согласност на личноста на која се однесуваат или на некоја друга законска основа. Секој има право на 
пристап до собраните податоци за него и право на нивно коригирање.  

3. Надзорот над почитувањето на ова правило го врши независен орган.  

Право на засновање брак и основање на семејство. 

Правото на засновање брак и основање на семејство се гарантира во склад с националните закони кои го 
уредуваат остварувањето на овие права.  

Слобода на мислење, совест и вероисповед. 

1. Секој има право на слобода на мислење, совест и вероисповед. Ова право вклучува слобода за промена на 
верата или уверувањата и слобода секој, сам или во заедница со други, јавно или приватно, да ги изразува 
верата или уверувањата со молитва, проповедање, обичаи и обреди. 
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2. Правото на приговор на совеста се признава во склад со националните закони кои го уредуваат 
остварувањето на ова право. 

Слобода на изразување и информирање.  

1. Секој има право на слобода на изразување. Ова право вклучува слобода на мислење и слобода на примање 
или пренесување информации и идеи без интервенција на јавните органи и без оглед на државните граници. 

2. Се почитува слободата и плурализмот на медиумите 

Слобода на собирање и здружување.  

1. Секој има право на слобода на мирно собирање и здржување на сите нивоа, особено на подрачјето на 
политиката, синдикалните и граѓански прашања, што подразбира право секој да основа и да се зачлени во 
синдикати и да работи на заштита на своите интереси.  

2. Политичките партии на ниво на Унијата придонесуваат за изразување на политичката волја на граѓаните на 
Унијата.  

Слобода на уметноста и науката. 

Уметноста и научното истражување се слободни. Се почитува академската слобода.  

Право на образование 

1. Секој има право на образование и право на пристап до стручно и трајно оспособување. 

2. Ова право вклучува можност за бесплатно задолжително школување. 

3. Слобода за основање на образовни установи со почитување на демократските начела и право на родителите 
на своите деца да им осигураат образование и настава во согласност со нивните верски, филозофски и 
педагошки уверувања и со почитување на националните закони кои го уредуваат остварувањето  на овие 
права и слободи. 

Слободен избор на професија и право на работа 

1. Секој има право на работа и на вршење на слободно избрана или приватна професија. 

2. Секој граѓанин на Унијата има слобода да избере вработување, работа, остварување на правото за основање 
и давање на услуги во секоја држава членка. 
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3. Државјанин на трети земји кои имаат одобрување за работа на територијата на државата членка имаат право 
на услови на работа еднакви како и оние кои ги имаат граѓаните на Унијата.  

Слобода за претприемништво 

Слободата на претприемништвото се признава во склад со правото на Унијата и националното 
законодавство и праксата.  

Право на сопственост 

1. Секој има право да поседува, користи, располага и да го остави на друг својот законски стекнат имот. Никој 
не може да биде лишен од сопственоста, освен за јавен интерес и во случаи и под услови предвидени со 
закон, со правичен и правовремен надоместок за неговата загуба. Уживање на сопственоста може да се 
уреди со закон доколку тоа е потребно за јавен интерес. 

2. Интелектуалната сопственост е заштитена.  

Право на азил 

Правото за азил се гарантира со почитување на правилата. Женевската конвенција од 1951 година и 
Протоколот од 31 јануари 1967 година за статусот на бегалците и во склад со Договорот за Европска унија и 
Договорот за функционирање на Европската унија (во натамошниот текст Договори) 

Заштита во случаи на оддалечување, протерување или испорака 

1. Се забрануваат колективни протерувања.  

2. Никој не може да биде оддалечен, протеран или испорачан во држава во која постои сериозен ризик да 
биде осуден на смртна казна, мачење или понижувачко постапување или казнување.  

ЕДНАКВОСТ 

Еднаквост пред закон. 

Пред законот сите се еднакви. 

Забрана за дискриминација 

1. Забранет е секој вид на дискриминација по основ на полот, расата, бојата на кожа, етничко или социјално 
потекло, генетски карактеристики, јазик, вероисповед или уверување, политичко или било кое друго 



 
 

156 
 

 

мислење, припадност на национално малцинство, имотна состојба, раѓање, инвалидност, возраст или 
сексуална ориентација.  

2. Во рамки на подрачјето на примена на Договорите и не доведувајќи ја во прашање било која одредба, 
забранета е било која дискриминација по основ на државјанство. 

Културна, верска и јазична различност 

Унијата ја почитува културната, верска и јазичка различност.  

Еднаквост помеѓу мажите и жените 

Рамноправноста помеѓу жените и мажите мора да биде осигурана во сите области, вклучувајќи го и 
вработувањето, работата и плаќањето.  

Начелото на еднаквост не спречува задржување или усвојување на мерки со кои се утврдуваат посебни 
предности во корист на недоволно застапениот пол.  

Права на децата 

1. Децата имаат право на заштита и грижа кои се потребни за нивна добробит. Тие можат слободно да го 
изнесуваат своето мислење. Нивните мислења се земаат предвид во прашањата кои се однесуваат на нив, 
во склад со нивната возраст и зрелост. 

2. Во сите мерки кои се однесуваат на децата, јавните органи или приватните установи, приоритетот е најголем 
интерес на детето.  

3. Секое дете има право на одржување на редовни лични односи и директни контакти со двата родитела, освен 
ако тоа е во спротивност со неговите интереси.  

Права на стари лица 

Унијата ги признава и ги почитува правата на старите лица и независниот живот и учество во општествено-
културниот живот.  

Интеграција на лицата со инвалидитет 

Унијата го признава и го почитува правото на лицата со инвалидитет да ги користат мерките чија цел е 
осигурување на независност, општествена и професионална вклученост и нивно учество во животот на 
заедницата.  
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СОЛИДАРНОСТ 

Право на работниците за информирање и советување во стопанското општество 

На работниците и на нивните претставници  мора да им се гарантира, на соодветни нивоа, благовремено 
информирање и можност за советување, во случаи и под услови кои се предвидени во правото на Унијата и 
во националното законодавство и во праксата.  

Право на колективно преговарање и делување 

Работниците и работодавците или нивните организации имаат право, во склад со правото на Унијата и 
националното законодавство и праксата, да преговараат и да склучуваат колективни договори на соодветни 
нивоа и, во случај на судир на интереси, колективно да делуваат заради одбрана на своите интереси, 
вклучувајќи го и штрајкот. 

Право на пристап до службите за вработување 

Секој има право на бесплатен пристап до службите за вработување. 

Заштита во случај на неправеден отказ од работа 

Секој работник има право на заштита од секој неправеден отказ од работа, во склад со правото на Унијата и 
националното законодавство и праксата.   

Чесни и правични услови за работа 

1. Секој работник има право на услови за работа со кои се почитува неговото здравје, безбедноста и 
достоинството.  

2. Секој работник има право на ограничено работно време, на дневен и седмичен одмор, како и на платен 
годишен одмор.  

Забрана за работа на деца и заштита на младите на работа 

Забрането е вработување на деца. Најмалата возраст за вработување може да биде пониска од возраста 
предвидена за завршување на задолжителното образование, што не влијае на правилата кои се поповолни 
за младите со исклучок на ограничени отстапки. 

На младите примени на работа мора да им се обезбедат услови за работа соодветни на нивната возрасти 
мора да се заштитат од економско искористување и од било која работа, која би можела да наштети на 
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нивната сигурност, здравје или физички, психички, морален или социјален развој или би можело да го 
загрози нивното образование.  

Семеен и професионален живот 

1. Семејството ужива правна, економска и социјална заштита.  

2. За да се усогласи семејниот и професионалниот живот, секој има право на заштита од отказ од работа од 
причини кои се во врска со мајчинството и правото на платено породилно отсуство и родителско отсуство по 
раѓање или усвојување на дете.  

Социјална сигурност и социјална помош 

1. Унијата го признава и го почитува правото на надомест од областа на социјалната заштита и социјалните 
служби кои даваат заштита во случаи на мајчинство, болест, несреќа на работа, зависност или старост, како 
и во случаи на губење на вработување во склад со правилата утврдени со правото на Унијата и националното 
законодавство и праксата.  

2. Секој кој во Унијата има законски престој или законски го менува престојот има право на надоместок од 
областа на социјалната заштита и социјални погодности, во склад со правото на Унијата и националното 
законодавство и праксата.  

3. Заради борба против социјална исклученост и сиромаштија Унијата го признава и почитува правото на 
социјална помош за живеалиште за да обезбеди достојна егзистенција на сите кои немаат доволно средства, 
во склад со правилата утврдени со правото на Унијата и националното законодавство и праксата.  

Заштита на здравјето 

Секој има право на превентивна здравствена заштита и право на лечење во склад со условите утврдени во 
националното законодавство и праксата. Високо ниво на заштита на здравјето на луѓето се обезбедува во 
текот на утврдувањето и спроведувањето на сите политики и активности на Унијата.  

Пристап до услугите од општ економски интерес 

Унијата го признава и го почитува правото на пристап до услугите од општ економски интерес на начин 
предвиден со националното законодавство и праксата, во склад со договорите, заради унапредување на 
социјалната и територијалната кохезија на Унијата.  

Заштита на средината 



 
 

159 

  
 

Високото ниво на заштита на средината и унапредувањето на нејзиниот квалитет мора да бидат вклучени во 
политиките на Унијата и обезбедени во склад со начелото на одржлив развој.  

Заштита на потрошувачите 

Политиките на Унијата обезбедуваат високо ниво на заштита на потрошувачите.  

ПРАВА НА ГРАЃАНИНИТЕ 

Избирачко право на изборите за Европски парламент 

1. Секој граѓанин на Унијата има право да избира и да биде избран на избори за Европскиот парламент во 
државата членка во која има живеалиште, под исти услови како државјаните на таа држава.  

2. Членовите на Европскиот парламент се избираат на општи и непосредни избори, со слободно и тајно 
гласање.  

Право на добра управа 

1. Секој има право во институциите, органите, службите и агенциите на Унијата неговите работи да се 
обработуваат непристрасно, правично и во разумен рок. 

2. Ова право особено подразбира: 

а) право на секое лице да се изјасни пред донесување на било кја одделна мерка која би можела неповолно 
да делува на него, 

б) право на секое лице на пристап до неговото досие (спис), со почитување на легитимниот интерес за 
доверливост и професионална и работна тајна, 

в) обврска на управата секоја одлука да ја образложи. 

3. Секој има право Унијата да му ја надомести секоја штета која ќе ја причинат нејзините институции или 
службеници при вршење на своите должности, во склад со општите начела кои се заеднички за правните 
системи на државите членки.  

4. Секој може да се обрати на институциите на Унијата на еден од јазиците на Договорот и мора да добие 
одговор на истиот јазик.  

Право за пристап до документи 
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Секој граѓанин на Унијата и секое физичко или правно лице со живеалиште или регистрирано седиште во 
некоја од државите членки има право на пристап до документите на институциите, органите, службите и 
агенциите на Унијата, без оглед на носителот на податоците.  

Европски правобранител  

Секој граѓанин на Унијатаи секое физичко или правно лице со престој или регистрирано седиште во некоја 
од државите членки има право да се обрати на европскиот правобранител во поглед на неправилностите во 
работата на институциите, органите, службите или агенциите на Унијата, со исклучок на Судот на правдата 
на Европската унија во вршењето на неговите судски функции.  

Право на петиција 

Секој граѓанин на Унијата и секои физичко или правно лице со живеалиште или регистрирано седиште  во 
некоја од државите членки има право да поднесе петиција до Европскиот парламент.  

Слобода на движење и престој 

1. Секој граѓанин на Унијата има право на слободно движење и престој на територијата на државите членки. 

2. Слободата на движење и престојување може, во склад со договорите, да се признае и на државјаните на 
трети земји кои законски престојуваат на територијата на некоја земја членка.  

Дипломатска и конзуларна заштита 

Секој граѓанин на Унијата, на територијата на некоја трета земја во која државата членка чии државјанин 
нема претставништво, ја ужива заштитата на дипломатските или конзуларните органи на било која држава 
членка, под исти услови како и државјаните на таа држава.  

 

ПРАВДА 

Право на достоинствен правен лек и правично судење 

Секој чии права и слободи, гарантиран со правото на Унијата. се повредени има право на делотворен правен 
лек пред судот, в склад со условите предвидени во овој член.  

Секој има право на правично и јавно судење в разумен рок пред независен, непристрасен и со закон 
претходно установен, суд. Секој има можност да има можност да биде советуван, бранет и застапуван.  
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На лицата кои немаат доволно средства им се одобрува правна помош, во мера во која таа помош е потребна 
за да се обезбеди делотворен пристап до правната заштита.  

Претпоставка на невиност и право на одбрана 

1. Секој обвинет се смета за невин додека неговата вина не се докаже во склад со законот. 

2. На секој обвинет му се гарантира почитување на правото на одбрана.  

Начела на законитост и сразмерност на кривичните дела и казната 

1. Никој не може да биде осуден за кривично дело, извршено со делување или неделување, кое во времето 
кога е извршено не било пропишано како кривично дело в склад со националното или меѓународното право. 
Исто така не смее да се изрече построга казна од онаа која се применувала во времето на извршување на 
кривичното дело. Ако по извршувањето на кривично дело со закон е пропишана поблага казна, се применува 
таа казна. 

2. Овој член не исклучува судење и казнување на било кое лице заради извршување или неизвршување кое во 
времето на неговото извршување е сметано за кривично дело во склад со општите начела кои ги признава 
заедницата на народите.  

3. Казната не смее да биде несразмерна на кривичното дело. 

Право за исто кривично дело да не се суди или казнува двапати 

Никому не може повторно да му се суди ниту може повторно да биде суден во кривична постапка за дело 
за кое во Унијата веќе бил конечно ослободен или осуден во склад со законот. 

ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ТОЛКУВАЊЕ И ПЕИМЕНА НА ПОВЕЛБАТА 

Подрачје на примена 

1. Одредбите на оваа Повелба се однесуваат на институциите, органите, службите и агенциите на Унијата, со 
почитување на начелата на супсидијарност како и на државите членки кога го применуваат правото на 
Унијата. Заради тоа, го почитуваат правата и начелата и ја поттикнуваат нивната примена во склад со своите 
овластувања и во границите на надлежностите кои во со договорите се пренесени на Унијата. 

2. Повелбата не го шири на подрачјето на примена на правото на Унијата вон надлежностите на Унијата, не 
создава нови надлежности или задачи за Унијата и не ги менува надлежностите и задачите утврдени со 
договорите. 
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Обем и толкување на правата и начелата 

1. Секое ограничување на остварување на правата и слободите признати со оваа повелба мора да биде 
пропишан со закон и да почитува суштината на правата и слободите. Со почитување на начелото на 
пропорционалност, ограничувањата можат да се утврдуваат само кога се неопходни и кога навистина 
одговараат на целите на поопшт интерес кој Унијата го признава или се потребни заради заштита на правата 
и слободите на другите.  

2. Правата признати со ваа повелба кои се предвидени со Договорите, се остваруваат во склад со условите и 
во границите утврдени со тие договори. 

3. Доколку оваа повелба содржи права кои одговараат на правата гарантирани во Европската конвенција за 
заштита на човековите права и основни слободи, значењето и обемот на тие права се еднакви на значењето 
и обемот утврдени во наведената конвенција. Оваа одредба не спречува с правото на Унијата да се предвиди 
поширока заштита.  

4. Доколку со оваа повелба се признаваат основните права кои произлегуваат д заедничките уставни традиции 
на земјите членки, тие права се толкуваат во склад со тие традиции. 

5. Одредбите на оваа повелба кои содржат начела, можат да се спроведуваат со законодавните и извршните 
акти на институциите, органите, службите и агенциите на Унијата, во извршувањето на нивните овластувања. 
На нив пред суд може да се повикува само при толкување на тие акти и при одлучувањето за нивната 
законитост. 

6. Националното законодавство и пракса мора потполно да се почитуваат и склад со оваа повелба.  

7. Појаснувањата припремени како упатство за толкување на оваа повелба судовите на Унијата и државите 
членки должно ги почитуваат. 

Ниво на заштита 

Ниедна одредба на оваа повелба не може да се толкува како ограничување или неповолно да влијае на 
човековите права и снвните слободи кои, во рамки на нивните подрачја на примена, го признаваат правото 
на Унијата, меѓународнто правоо и меѓународните конвенции чиј предлагач е Унијата или сите држави 
членки, а особен Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи, како и уставите 
на државите членки.  

Забрана за злоупотреба на правата 
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Ниедна одредба на оваа повелба не може да се толкува како да подразбира право на вршење на било која 
активност или било кое делување чија цел е нарушување на било кое право или слобода признати со оваа 
повелба или нивно ограничување повеќе од тоа што е предвидено со оваа повелба.  

 

Овој текст го презема прилагодениот текст на Повелбата прогласена на 7 декември 2000 год.  
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