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РАЗЛИЧНИ, А ЕДНАКВИ 

 
Почитувани граѓани и граѓанки, почитуван Претседател на Републиката, 

почитувани екселенции, драги колеги и колешки, драги колеги од Бугарија, 

 

Во име на Организацискиот одбор, во име на ГПМ и МЦМС и во свое лично 
има Ви пожелувам добредојде на 6 НВО саем – Форум на граѓанското општество.  

На овој 6-ти НВО саем учествуваат над 150 организации и институции, од кои 
98 се граѓански организации, 16 се цркви и верски организации, 2 владини (СЕП, 
ООНВО), 3 меѓувладини (ЕУ, ЕАР, ОБСЕ), како и 10 организации од Бугарија, 
бидејќи тоа е фокус земјата. е посветен на еднаквоста, како тема и на Бугарија, 
како земја. Ќе се одржат и околу 25 форуми, настани и изложби, меѓу кои 
еднаквоста е главната тема. Мотото на 6 НВО Саем е „Различни, а еднакви“.  

 

Различни, а еднакви – историски предизвик на човечката 
цивилизација 

Св. апостол Павле за себе вели „за сите станав сè, та по каков и да било 
начин спасам некого“.  Следејќи го примерот на својот Бог, Св. Павле не прави 
разлика кај луѓето и за него нема ни Евреин, ни Елин, ниту роб, ниту слободен, ниту 
машки или женски пол – сè е едно во Исуса, вели тој. Единството за кое говори тој 
не ја брише различноста меѓу луѓето, туку говори за еднаквоста и 
рамноправноста на сите луѓе пред Бога. 

Многу подоцна, тоа е преточено во мотото на Француската револуција 
„Либерте, егалите, фратернете“ или „Слобода, еднаквост, братство“. Слободни во 
различноста, но сепак еднакви.  

Тоа е основа на Универзалната декларација за човекови права и сите 
модерни и пост-модерни верувања во различноста и еднаквоста. 

 

Плурална (разнолична) Македонија за еднаквоста 
Битен чекор е Охридскиот рамковен договор од 2001 година придонесе за 

соочување со предизвиците произлезени од плуралноста на Македонија. 
Охридскиот рамковен договор воспостави основа и овозможува придобивки за сите 
и е еден чекор напред за поинаква, стабилна, просперитетна и хармонична 
Македонија. 

Чекори беа направени и во други полиња. Секако за потенцирање се оние 
засновани на граѓанска иницијатива, како постигнувањата во родова еднаквост и 
еднаквоста на лицата со посебни потреби. Во родовата еднаквост или 
еднаквоста меѓу мажи и жени, со здружена граѓанска, академска и партиска 
иницијатива, се постигна зголемено учество на жените во Собранието на 
Македонија од 4.2% во 1990 година, на 29.17% во 2006 година; а во советите на 
општините од 4.9% на 20.25%; донесен е Закон за еднакви можности на жените и 
мажите. Движењето на лица со посебни потреби успеа да предложи закон со 
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граѓанска иницијатива од околу 20.000 граѓани, закон со кој за првпат се говори за 
лицата со посебни права од аспект на човекови права, еднаквост и 
антидискриминација. 

 

Време е за следни чекори 
По направените чекори, време е за нови чекори кон просперитетна и 

хармонична Македонија. Време е за: 

- јакнење на Охридскиот рамковен договор со јакнење на неговата 
децентрализација (од национално кон локално); 

- намалување на ризикот за бинационалност и зајакнување на 
мултикултурноста со посебно внимание за помалубројните етнички заедници, 
како Турците, Ромите, Србите, Бошњаците, Власите и другите; 

- јакнење на свеста за еднаквост не само по род, хендикеп, или 
расна/етничка припадност, туку и по вера или убедување, возраст, сексуална 
ориентација и социјална припадност или сиромаштија. 

 

Време е за Рамковен договор за сите: еднаквост и 
недискриминација за сите 

 Време е за интеграција на различните борби и движења за еднаквост по 
било која основа во  пошироко движење за еднаквост на сите и 
недискриминација. Со тоа ќе дадеме клучен придонес во зацврстувањ на 
граѓанско-либералните вредности и на зацврстување на Македонија како држава на 
сите граѓани. 

За тоа треба нов Рамковен договор за сите – законодавство за 
антидискриминација. Потребно е да ги јакнеме постоечките институции за 
заштита од дискриминација како Народниот правобранител  и судството. Потребно 
е ново национално тело/комисија за човекови права (или еднаквост или 
антидискриминација). 

 

2007 Европска година за еднакви можности 
Граѓанското општество има клучна улога во градење на широка 

национална платформа за еднакви можности. Во 2007 - Европската година за 
еднакви можности, од овој 6-ти НВО саем, да чекориме кон новиот рамковен 
договор за сите и да си поставиме цел да го постигнеме до 2009 година.  

Во Европската година за еднакви можности, исто така мораме да побараме 
еднаквост за Македонија. Спорот со Грција, не само што не може да биде 
мултилатерален, туку не може да биде ниту билатерален спор. Бидејќи не може да 
се спори правото на самоопределување и слобода, правото на своја култура 
и идентитет. Какви сме, такви сме! Само еднакви можеме да бидеме членови на 
Европската унија (и НАТО). 

 

Македонија направи битни чекори за еднаквоста, време е за следните 
чекори, од кој најважен е нов рамковен договор за сите – законодавство за 
антидискриминација. За да постигнеме да бидеме еднакви членови на Европа. 

 

Скопје, 16 ноември 2007 година    Сашо Клековски 

 


