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Сефер Селими
Демокраси Лаб / Democracy Lab
Прашалник табела за поднесување на иницијативи за „Развој на
концептот за едно општество и интеркултурализам во Република
Македонија“
Изберете кластер (означете со bold 2. Образование, и/или
или underline):
7. Општествена кохезија и
интеграција
Проблем (кој постои во означениот Омразата најлесно се поттикнува
кластер и за кој имате предлози за кога
постојат
предрасуди,
а
решенија):
предрасудите
потекнуваат
од
непознавање на другите. Исто така,
омразата станува инстинктивен
одбранбен механизам кога за нив
учиш од секундарни извори, кои
често
пати
реалноста
ја
претставуваат во прилог на разни
агенди, во главно за стекнување
или зачувување на власта.
Македонија била, e` и ќе остане
мултиетничка држава, но во исто
време нашето општество пати од
поделби и предрасуди по разни
основи, посебно по етнички линии.
Западниот дел од нашата држава,
е
доста
разновиден
и
секојдневниот живот им дава
можност на граѓаните, а посебно на
младите да комуницираат и да
имаат директен контакт меѓу себе,
иако често пати недоволно. Но
поголемиот јаз помеѓу граѓани,
постои помеѓу тие кои живеат во
источниот
дел
на
државата,
посебно
жителите
во
моноетничните руралните средини
и со помалку можности за
мобилност, во однос на другите
заедници
Овој недостиг на директен контакт
и комуникација, остава голем
простор за предрасуди и страв од
другиот, кој бил и може лесно да
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биде
злоупотребен
од
националистички наративи кој го
продлабочуваат јазот и потекнуваат
омраза помеѓу граѓаните.
Предлог иницијатива или активност Програма за младинска размена во
со кои може да се решава Македонија
проблемот (ако е можно, наведете
Едно од можните солуции кој може
времетраење на иницијативата):
да придонесе во долгорочен план
за намалување на јазот помеѓу
граѓаните, директна комуникација
и меѓусебно запознавање, а во исто
време
да
придонесе
кон
зајакнување
на
младинските
организации и ГО кои работат со
млади е ‘’Програма за младинска
размена во Македонија’’, по
примерот на Erasmus+.
Петгодишна програма, која во
фокус ќе има размена помеѓу
младите од различните плански
региони, со критериуми и директно
поттикнување на застапеност од
различни категории како што се:
етничките и верските заедници,
младите од руралните средини и
тие
со
помалку
можности,
маргинализираните
групи
и
младите со посебни потреби и др.
Програмата треба да поткине
стратешко партнерство помеѓу ГО
од различни региони, кои ќе нудат
тематски размени за младите и
освен запознавањето ќе можат
дополнително
да
учат
преку
неформална едукација за различни
теми како што се: човекови и
граѓански права, животна средина,
како да станат активни чинители во
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општество, културно наследство,
претприемништво, Европска Унија
и др.
Размените ќе им даваат можност и
на локалните населени да стапат во
контакт со различните млади.
Дополнително,
програмата
ќе
придонесе за локален економски
развој во помалите градови и
различните региони во Македонија,
преку користење на хотелиерски
услуги во самите градови.
Имплементатор/и (кои чинители
можат
да
ја
реализираат
активноста):






Секретаријат за спроведување на
Охридски Рамковен Договор
Агенција за млади и спорт
Национална агенција за европски
програми
Граѓанските организации

Или создавање на нова агенција
која ќе ја спроведува истата.
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