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Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС), Институтот за демократија
Социетас цивилис - Скопје (ИДСЦС) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) во
април 2011 г. започнаа повеќе заеднички активности за вонредните парламентарни
избори во рамките на интегрираната платформа Мојот избор 2011. Активностите
вклучуваат испитување на јавното мислење, набљудување на изборните програми и
кампањи, на медиумите, на изборната администрација и на денот на гласањето.

  

Во овој извештај е презентирана квантитативна и квалитативна анализа на програмите
на политичките партии за вонредните парламентарни избори во 2011 г. од аспект на
предлози и решенија за граѓанското општество.

  

Во анализата се вклучени програмите на оние политички партии кои доставиле или
објавиле програма за изборите. Програмите на политичките партии кои беа доставени
или објавени на албански јазик, беа преведени на македонски јазик и потоа
анализирани.
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Во македонската јавност и во стручните кругови не постои взаемно разбирање на
концептот (дефиницијата) на граѓанското општество. Во овој извештај е употребена
дефиницијата од Цивикус - Индексот на граѓанското општество во Македонија (МЦМС,
2009: Граѓанското општество е дел од општествениот простор надвор од семејството,
државата и пазарот, кој е создаден од страна на индивидуални и колективни акции,
организации и институции заради постигнување заеднички интереси. Според оваа
дефиниција во граѓанското општество се опфатени здруженијата и фондациите,
стопанските комори, организациите на работодавачите, синдикатите, политичките
партии и верските заедници. Во овој извештај се земени предвид пред сè здруженијата
и фондациите, како и стопанските комори, организациите на работодавачите и
синдикатите.

  

Резултатите се прикажани во графикони на ниво на целиот примерок. Покрај
графиконите, податоците се прикажани и во бројки.

  

Во овој документ се претставени резултатите од спроведената анализа и заклучоците
кои произлегуваат од неа. Дел од резултатите од квантитативната анализа се
претставени графички преку графикони и/или табели, а се користат и апсолутни бројки
и проценти.
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