БРИФ:
СОЦИО-ПОЛИТИЧКО УЧЕСТВО
НА МЛАДИТЕ ВО СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА: 2021

ш

ат
аса
гл

т п р ав
он

е

%
%

6

лас
аг

м аа
не

никогаш н

25

саат
гла

с а ат

вн

о гла

%

о

Половина од младите луѓе
(51%) покажуваат
иницијативност за решавање на
одредени општествени проблеми.
Од нив, 5% постојано успевале да
го решат проблемот, 23% често
успевале да го решат проблемот,
51% ретко имале успех и 19% не
успеале да го решат проблемот за
кој се активирале

52
ре д

Анкетата е спроведена на
национален примерок млади
граѓани на Северна Македонија
(1060 испитаници), на возраст
од 15-35 години, од страна
на истражувачката агенција
ТИМ Институт во ноември
и декември 2021 година.
Примерокот вклучува: национално
репрезентативен примерок по
принципот на случаен избор (1030
испитаници) и дополнителен
„бустер“ примерок (30 испитаници)
за млади со попреченост.

Половина од младите испитаници
(52%) редовно гласаат на сите избори во
нашата земја, четвртина од нив (25%)
понекогаш го исполнуваат ова граѓанско
право, 6% никогаш не гласаат а
11% немаат право на глас.
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Фондацијата за демократија на
Вестминстер по трет пат спроведе
длабинско истражување во чиј
фокус се младите. Студијата го
истражува социо-политичкото
учество на младите, но нуди и
информации за нивните ставови
во контекст на КОВИД-19
пандемијата. Во овој кус документ
може да се најдат клучни податоци
од телефонската анкета и дел од
препораките на авторскиот тим.
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Никогаш не
успеале да
го решат
проблемот

45%

од испитаниците истакнуваат
дека нашата земја ќе стане
членка на Европската Унија, што
се 15% помалку од пред 2
години.

Една третина (34%) од младите сметаат
дека сме подалеку до влезот во ЕУ во однос
на ова време минатата година.
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Повеќе од половина од младите луѓе
(57%) ретко или никогаш не ги следат и не
се заинтересирани за политичките настани и
случувања во земјата.

оцена

2,50
оцена

2,45

Младите даваат
оценки пониски од
средната оценка (3)
за сите понудени
чинители.
Највисоки оценки
имаат образовните
институции (2,50)
и средношколските
и студентските тела
(2.45).

22%

од младите биле
консултирани од
институциите,

75%

додека
досега не биле вклучени од
институциите при носење на одлуки

Речиси 8 од 10 млади луѓе сметаат дека воопшто не
можат да влијаат врз тоа што и како работат властите

4 од 10 млади се целосно или прилично задоволни со своето
место во општеството додека 6 од 10 млади луѓе се делумно
или целосно незадоволни од своето место во општеството

Најнегативно погодени аспекти од КОВИД-19 кризата за речиси
четвртина млади луѓе се: дружењето и врските, културно-забавниот
живот и добросостојбата на семејството.

11
%

11% пријавиле
потешкотии во
менталното здравје
поради пандемијата.

ПАТОКАЗ
ЗА МЛАДИТЕ

ПРЕПОРАКИ:

} Да се изработи Национална стратегија
за млади и да се исполнат обврските
предвидени во Законот за младинско
учество и младински политики.
} Да се основа национално собрание
на млади и национално советодавно
тело како систем за младинско учество.
Агенцијата за млади и спорт да обезбеди
повеќе средства за работа на секторот
„млади“ во однос на вкупниот буџет.
} Сите локални самоуправи да креираат
локални младински совети и да
почнат со подготовки за отворање на
младински центри, во соработка со АМС,
младинските организации и другите
чинители.
} Политичките партии да соработуваат со
подмладоците, да ги вклучат младите
во своите органи и тела и да формираат
комисии за млади во рамки на своите
структури.

} Да се истражат ефектите врз младите
од пандемијата и да се носат соодветни
политики за нивна поддршка и
справување со дезинформациите.

} Да се гарантира ученичкото
организирање во секое училиште и да
се обезбеди одржливо и претставничко
учество на средношколците преку
законско решение.

} Чинителите кои работат за млади,
да се грижат за пристапноста на
своите активности и за младите
лица со попреченост, како и другите
маргинализирани млади.

} Студентски собранија да бидат
формирани на сите факултети и
универзитети и да добијат соодветна
административна и финансиска
поддршка за работење.

} Младинските организации да делуваат
како катализатор за видливост и
решавање на проблемите на младите,
особено оние кои припаѓаат на ранливи
групи.

