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Национален контекст

Во овој период на национално ниво забележан е зголемен тренд на 
говор на омраза. На веб платформата www.govornaomraza.mk 
регистрирани се вкупно 431 пријави, речиси двојно повеќе за овој 
период во споредба со 2019 година. Најголемиот број пријави во 
месец мај и јуни се однесуваа на ситуацијата со пандемијата со 
вирусот КОВИД-19, продолжувањето на вонредната состојба и 
преземените мерки од страна на Владата. Додека пак во месеците 
јули и август најголемиот број на пријави се однесуваа на 
предвремените парламентарни избори и преговорите за состав на 
новата Влада на Република Северна Македонија.  
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КАКО НАЈЗАСТАПЕНИ ОСНОВИ ЗА ГОВОР НА ОМРАЗА
ПРОДОЛЖУВААТ ДА БИДАТ:
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ПИКОТ НА ГОВОР НА ОМРАЗА ВО ИЗМИНАТИОТ ПЕРИОД Е
ПОВРЗАН СО НЕКОЛКУ ЗНАЧАЈНИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ МОМЕНТИ:
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повод одржаните 
избори

25
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Објавување на 
предлог за состав 
на новата влада



Во текот на месецот мај, во градот 
Штип, се случи јавен повик од страна на 
верски проповедник за света војна, 
предизвикан од претходен говор на 
омраза кон Ромите и муслиманите на 
социјалните мрежи кое го навредило 
Алах и муслиманската вера. Овој настан 
предизвикува сам по себе раздор и 
нетрпеливост врз основа на етничка и 
верска припадност помеѓу ромското и 
македонското население во градовите 
Штип, Велес и Кочани.

Па оттука, поголем број на луѓе почнале 
да шират говор на омраза на 
социјалните мрежи кон Ромите, додека 
верските проповедници од Велес и 
Кочани по тој повод во наредните 
денови организираат протестни 
собири.

ШТИП
[МАЈ 2020)



На фејсбук - страницата „,Налет да се сторите“ 
на 7.5.2020 година е објавена фотографија  од 
собир на верници во чие објаснување стои 
текстот „,Сатанистичките стоки северџански 
почнаа со плукање по верниците и црквата. Ако 
забележите нешто слично пишете ни.“ Текстот 
од објавата поттикнува и разгорува 
нетрпеливост и нетолеранција, што суштински 
претставува говор на омраза врз етничка и 
верска припадност.

Во текот на месецот мај,
УЈП    РД    Штип   објави
одлука за избор на кандидат за вработување. На 
фејсбук - страницата „,Штипски актуелности“ била 
објавена фотографија со одлука на која во коментар се 
наведува дека УЈП Штип не можела да најде соодветен 
кадар во Штип и затоа има потреба да „,увезе“. Во 
продолжение на објавата следат објави како:  „,нека ни 
е честита шиптаризација“ и слични коментари со 
навредливи содржини кои предизвикуваат говор на 
омраза врз основа на етничка припадност.

штип
[МАЈ 2020]



БИТОЛА
(јуни 2020)

На ден 1.6.2020 година на твитер - 
профилот „,Thunder Strake“ била објавена 
фотографија со модифицирано лого од 
политичката партија СДСМ на кое во 
ѕвездата е вметнат амблемот на УЧК. Во 
објаснување на фотографијата следи  
текст со следната содржина: „,Кампањата 
умри како шиптар започна.“ Ваквата 
објава во себе содржи говор на омраза и 
поттикнува говор на омраза и 
нетолеранција.

На ден 7.6.2020 година на 
твитер - профилот на 
министерот за здравство, 
Венко Филипче,  било 
објавено видео со порака 
за поддршка на 
здравствените работници 
на албански јазик. Во 
продолжение на видеото 
следат коментари со говор 
на омраза кои поттикнуваат 
раздор и нетрпеливост.

штип
[јуни 2020]



На ден 24.6.2020 година на твитер - 
профилот на Јордан Груев била 
објавена вест од медиум во врска со 
кандидатот на ДУИ за премиер, Насер 
Зибери. Користениот погрден збор во 
објавата „,шиптари“ поттикнува говор 
на омраза и етничка нетрпеливост и 
нетолеранција.

На твитер - профилот „,עַבֶׁשיִלֱא“ 
на ден 4.6.2020 година бил 
објавен коментар во однос на 
полицискиот час спроведен во 
периодот на верскиот празник 
Духовден, во кој е изразено 
незадоволство. Користени се 
погрдни зборови како 
„,шиптари“, „,цигани“, „,каури“ што 
претставуваат експлицитен 
говор на омраза кој е 
секојдневно застапен во 
нашето општество.

штип
[јуни 2020]



штип
[ЈУЛИ 2020]

На твитер - профилот ,,Д Зоро“ на ден 29.6.2020 година била 
поставена објава со исечоци од наслов на вест од медиум во 
врска со изборната програма на ДУИ. Во објавата се користени 
зборовите „,кретену шиптарски“ со кои директно се поттикнува 
раздор, нетрпеливост и омраза врз основа на етничка 
припадност.



штип
[ЈУЛИ 2020]

Во текот на месец јули во 
центарот на Штип на ѕидовите 
на градскиот стадион  е 
исцртана уметничка 
инсталација - мурал во боите на 
виножитото како симбол на 
ЛГБТИ заедницата. Веста е 
споделена на страницата 
,„Makedonski.press“, а во 
продолжение на објавата 
следуваат коментари со говор 
на омраза, нетрпеливост и 
нетолеранција кон ЛГБТИ 
заедницата.



штип
[ЈУЛИ 2020]

Истата вечер по исцртувањето на муралот од страна  
непозната група сторители на муралот е испишан 
графит со содржината „,Педери умрете од сида“. 
Овој натпис е фотографиран и споделен на фејсбук 
од страна на корисникот „,Zak Makrol“ во кој меѓу 
другото објавува дека „,мразам јавно општествено 
прокламирање на хомосексуализам, затоа умрете 
од СИДА, ОДМА!“ Овој коментар е силен израз на    

говор на омраза и нетрпеливост, кој 
поттикнува и други слични коментари. 
Вандалскиот настан на уништување на 
муралот е снимен во форма на видео - 
материјал. 



По објава на твитер од страна на профилот на Стојанче 
Ангелов во врска со негово гостување во политичка емисија 
следи коментар на извесен профил со псевдоним „,Сериски 
Подјебавач“ со вулгарни навредливи содржини кои се израз 
на национална, етничка нетрпеливост и омраза, искажувајќи 
огромен подбив и навреда кон Ромите и Албанците.

На твитер - мрежата од страна 
на профилот „,@MeXconiGlio“ 
напишан е текст, посветен на 
тоа што светската пејачка Дуа 
Липа објавила слика со карта 
на Голема Албанија. Во 
коментарите кои следат е 
напишан текст: „,шиптар си е 
шиптар“ кој предизвикува 
нетолеранција и нетрпеливост  
врз национална основа.

штип
[јуЛи 2020]



штип
[ЈУЛИ 2020]

На твитер - мрежата од страна 
на профилот „,@Lacipapak“ е 
објавен текст во однос на 
последните парламентарни 
избори и хакерскиот напад на 
страната на ДИК во времето на 
пребројување на гласовите. Во 
самиот текст се тврди дека 
„,Шиптар нема мозок да направи 
хакерски напад со помош на 
10.000РС без Калето!“. Тој во 
себе содржи израз на 
омаловажување, нетрпеливост 
кон албанската заедница и 
претставува  говор на омраза.



штип
[АВГУСТ 2020] На твитер – профилот „@snow-

girly2”, на ден 7.8.2020 година, бил 
објавен коментар во врска со 
организација на администрацијата 
во МОН и нивното работење. Во 
продолжение на твитот следи 
коментар со говор на омраза во 
кој се објаснува дека 
администрацијата е составена 
само од млади лица за кои се 
користи формата на говор на 
омраза: „шиптарки“ и 
„шиптарчиња“.

Во изјавата на лидерот на Демократската 
унија за интеграција, Али Ахмети, тој ги 
повикува сите Албанци да се обединат како во 
2001-та година, оти ако Македонците кренале 
бело знаменце тогаш, ќе кренат и сега. 
Ваквата изјава на политичарот Али Ахмети 
предизвикала говор на омраза и е споделена 
од твитер - профилот „@sweety_eyes_”, каде 
што во продолжение се разгорува нетрпение 
и нетолеранција по етничка припадност.



штип
[АВГУСТ 2020]

На твитер - профилот „@a_be__e_be” е 
објавен твит со навредлива содржина 
и говор на омраза врз основа на 
етничка припадност, инспириран од 
претходно објавен пост поврзан со 
транзит на лица од Косово. 

На твитер - профилот „@Postarot” е објавена 
досетка со содржина која омаловажува и 
поттикнува презир и нетрпеливост кон 
припадниците на ромската заедница.

На твитер - профилот „@Vesna221091663” е 
споделена шега која ги исмејува припадниците 
на ЛГБТИ заедницата. Ваквата објава 
поттикнува нетрпеливост, нетолеранција и 
промовира дискриминација врз основа на 
сексуална ориентација.



На 23.5.2020 година во Тетово во тунел помеѓу две згради на 
улицата „,Маршал Тито“ е забележан графит со натпис: „,Смрт за 
каури“. Натписов преставува експлицитен говор на омраза кој 
предизвикува нетолеранција и нетрпеливост кон 
македонскиот народ кој живее во Тетово.

тетово
[мај 2020]



[МАЈ 2020)

тетово
На фејсбук - страницата „,Напред 
Тетекс“ е објавена фотографија од 
средбата на  министерката за 
одбрана г-ѓа Радмила Шекеринска со 
поранешен припадник  на ОНА  каде 
во позадина се гледаат симболи и 
обележја на терористичката УЧК.  Во 
продолжение на објавата следат 
мноштво негативни коментари, меѓу 
кои и коментарот на извесниот Бојан 
Аврамовски со содржина: ,„Корените 
на оваа сатана се шиптарски“. Овој 
коментар и фотографијата 
предизвикуваат  раздор, етничка, 
верска и национална нетрпеливост.

На ден 18.5.2020 година лицето Игор 
Ѓоревски објавува лична објава на  
својата  фејсбук - страница со 
содржина „,Шиптар и циган дома за 
бајрам“. Оваа објава преставува 
јасен израз на говор на омраза врз 
основа на етничка и на верска 
припадност.

ТЕТОВО
(МАЈ 2020)



тетово
[мај 2020]

По повод поставувањето на бетонска ограда на 
улицата: „,Цветан Димов“ во општината  Чаир, во 
којашто живее доминантно албанско 
население, лицето Ѓорги  Галетановски на 
својот фејсбук - профил објавил фотографија 
од улицата „,Цветан Димов“. Ова фотографија  и 
објава предизвикала повеќе негативни 
коментари со говор на омраза кон албанските 
граѓани, што во основа претставуваат ширење 
на национална и верска нетрпеливост.



 На 23.6.2020 година во близината на Средното стручно економско 
училиште „8-ми Септември - Тетово“ и пред детската градинка е 
забележан графит со содржина: „Каурски пички“. Овој графит 
предизвикува непочитување, нетолеранција и нетрпеливост кон 
македонската заедница која живее во Тетово и претставува 
вулгарен израз и говор на омраза.

тетово
[јуни 2020]



На фејсбук - фан страницата на Унија на 
млади сили ВМРО ДПМНЕ Тетово, 
партиските активисти имаат објавено 
фотографија од партиски собир.
Во продолжение на објавата следи 
коментар со содржина ,,ај и по некоја 
солза пуштите... и да ви биде комплетна 
сликава’’ на кој коментар е возвратено со 
зборовите: „,Симона Иванова ќе пушташ ти 
с'лзе кој ќе ти уча децата шиптарски у 
илирида, освен ако не си од обратните па 
да не му се секираш за наследници.“
 Овој коментар содржи говор на омраза 
врз основа на национална припадност и 
полова / сексуална ориентација.

Партиски активист на ВМРО - ДПМНЕ од 
Тетово, Мирослав Симоски - Шешка, 
жестоко ги критикува активностите на 
СДСМ во рамките на предизборната 
кампања, објавувајќи навредлива 
содржина на својот фејсбук - профил со 
зборовите: „алоооооо ретрдирани 
комунистички гомна сте напраеле спот со 
тоа куче касапско од сириза како не ви е 
срам“. Оваа објава е израз на силна 
политичка нетолеранција и нетрпеливост 
која во основа е говор на омраза врз 
основа на политичка припадност.

ТЕТОВО
(ЈУЛИ 2020)



тетово
[јуЛи 2020]

На социјалната мрежа Фејсбук е 
забележана жолчна дискусија 
помеѓу граѓани Албанци, кои во 
своите коментари шират говор 
на омраза, национална и верска 
нетрпеливост кон христијаните 
и Македонците. Коментарите се 
со експлицитни навреди и 
омраза и нетрпеливост. 



Во Тетово на улицата „Благој Тоска“, во тунел кој спојува две 
станбени згради, се испишани два графити, едниот со содржина 
„Смрт за шиптари“, а другиот со содржина „Шиптарски пички“. 
Графитите поттикнуваат омраза врз основа на етничка 
припадност. 

тетово
[АВГУСТ 2020]



Телевизија „Тера“ на својата фејсбук - 
страница објавува вест за изградба на 
метална ограда која се поставува на 
обиколницата кај Битола. Во 
продолжение на објавата следат 
коментари со навредлива содржина 
кои содржат говор на омраза и 
нетрпеливост кон припадниците на 
Ромската заедница.

БИТОЛА
[МАЈ 2020)



На фејсбук - страницата на групата 
„Битолски проблеми“ на ден 17.5.2020 
е објавена вест во врска со 
реновирањето на детското 
одморалиште во Националниот парк 
Пелистер. Во продолжението на 
објавата од корисници на 
социјалната мрежа се напишани 
коментари кои претставуваат силен 
израз на политичка нетрпеливост и 
нетолеранција кон припадници на 
политичка партија.

Телевизија „Тера“, на својата 
фејсбук - страница, на ден 
21.5.2020 год., објавува вест 
поврзана со реновирање на 
Битолскиот затвор. Коментарите 
на веста содржат говор на 
омраза кон Ромите, нетрпеливост, 
подбивање и исмевање.

БИТОЛА
(МАЈ 2020)



БИТОЛА
[мај 2020]

Корисник на 
социјалната мрежа 
facebook ™ во лична 
објава изнесува 
ставови кои во себе 
содржат говор на 
омраза по основ на 
партиска, односно 
политичка 
определеност, 
национална основа.



На фејсбук - профилот на корисникот „,Bitol-
ski Ropak“ преку опцијата „,story“ е 
споделена фотографија која поттикнува 
омраза, нетрпеливост и нетолеранција кон 
ЛГБТИ заедницата, искажувајќи презир и 
потсмев.

На фејсбук - страницата  на порталот 
,„Една е Македонија“ на  ден 27.6.2020 
година, била објавена статија во врска со 
Хитлер и неколку занимливости кои 
луѓето не ги знаеле за него. Коментарите 
во продолжение негираат, минимизираат 
и одобруваат геноцид и воени 
злосторства, сè со намера за 
поттикнување омраза и насилство кон 
лицата со различна сексуална 
ориентација. 

БИТОЛА
(јуни 2020)



БИТОЛА
(јуни 2020)

Од страна на телевизија „Тера“ преку 
нивната фејсбук - страница на ден 
18.6.2020 година била објавена 
статија во врска со кривичната 
пресуда против Боки 13 за случајот 
Рекет. Во продолжение на објавата 
се забележани коментари кои 
содржат говор на омраза кон лицата 
со различна сексуална ориентација 
и различен родов идентитет.

Од страна на телевизија „Тера“ на ден 
9.6.2020 година и од страна на 
официјалната страница на веб - порталот 
„АПЛА“ била објавена вест за изградбата 
на обиколницата над градот Битола и таа 
вест била споделена на нивните фејсбук 
- страници. Во коментарите по повод 
објавата беше забележан навредлив 
говор преку кој се шири омраза и 
нетрпеливост кон Ромите.



БИТОЛА
[јуни 2020]

На фејсбук - профилот 
на корисникот ,„Bitolski 
Ropak“ бил објавен 
статус со сатирична 
содржина, а во 
коментарите е 
забележан говор кој 
поттикнува омраза и 
нетрпеливост.



Во првата половина на месец јуни во 
центарот на Битола се забележани три 
графити на две различни локации. Тие 
претставуваат експлицитен говор на 
омраза врз основа на полова и родова 
припадност, односно сексуална 
ориентација. На првата фотографија се 
забележува кукаст крст исцртан врз двата 
симболи кои означуваат машки род. На 
втората фотографија исто така се 
забележува кукаст крст исцртан врз двата 
симболи кои означуваат женски род. 
Графитите се исцртани на објекти на ул. 
„Стив Наумов“ во Битола. На третата 
фотографија може да се забележи како 
двата симболи кои означуваат женски род 
се пречкртани со знак „х“ исцртан на ул. 
„Маршал Тито“ во Битола позната како 
„корзо“ или „шеталиште“.

БИТОЛА
[јуЛи 2020]



На 2.7.2020 година, за отворањето на јубилејното 15-то издание на 
АКТО фестивалот за современа уметност на фасадата на киното 
„Партизан“ во Битола беше испишана порака „,Црни, бели, калеши, 
жолти, заборавете на старите кавги. Штом муабет почнете со 
луѓето здружни, набрзо сите ќе бидеме сложни”, извадок од 
„Песната за солидарноста“ на Бертолд Брех. За неполни 24 часа, 
во текот на ноќта, со црна боја беше испишана порака „,Смрт за 
Срби!!+ Смрт за шиптари!!!”. Пораката сама по себе шири говор на 
омраза и предизвикува раздор и нетрпеливост кон сограѓаните 
кои се од српска и од албанска етничка припадност.

Линк од локалната „,Тера“ телевизија :
https://www.youtube.com/watch?v=I0xwmfgIp4s&feature=emb_title

БИТОЛА
[јуЛи 2020]



Во текот на предизборната кампања во 
месец јули за Парламентарните избори – 
2020, од страна на лице од Битола, е 
споделена објава со фотографија и текст за 
носителот на листа во Изборна единица 1, 
Никола Димитров. Објавата е со навредлива 
хомофобична содржина и ја омаловажува 
ЛБГТИ заедницата и предизвикува 
дополнителни коментари со говор на 
омраза кон ЛГБТИ припадниците. 

Во текот на месец јуни, од корисник на 
социјалната мрежа Фејсбук, кој живее 
во Битола, забележана е јавна објава 
која во основа е вознемирување на 
приватно лице, меѓутоа самата објава 
содржи говор на омраза врз основа на 
национална припадност, негодување и 
омаловажување на бугарскиот народ.

БИТОЛА
[јуЛи 2020]



БИТОЛА
[ЈУЛИ 2020]

На ден 24 јули на социјална 
мрежа Тик - ток е објавено 
видео од  корисник под 
името „qendrim_aliu“ во кое 
се пали државното знаме на 
РСМ. Ова дејствие 
преставува очигледен акт на 
говор на омраза и како такво 
е предвидено како кривично 
дело согласно Кривичниот 
законик.



БИТОЛА
[АВГУСТ 2020]

На фејсбук - групата „Битолски 
проблеми“ била споделена 
објава на видео од пожар во 
околината на Битола. Во 
продолжение на објавата 
следуваат коментари кои 
претставуваат говор на 
омраза кон припадниците на 
ромската заедница во Битола.



На фејсбук - профилот на Тв „Тера“ 
- Битола, во врска со објавата која 
се повторува во последните три 
месеци на тема „Изградба на 
заштитен ѕид“, е забележан 
континуиран говор на омраза врз 
етничка припадност/боја на кожа 
насочен кон Ромите. Ромите цело 
време се посочувани како крадци, 
нецивилизирани, диво племе и сл.

БИТОЛА
[АВГУСТ 2020]



Проектот е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија. 
Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да 

се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија. 


