
ДА СЕ ОБЈАВИ ВЕДНАШ

ГРАЃАНИТЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗАГРИЖЕНИ ПОРАДИ
КРИМИНАЛОТ, КОРУПЦИЈАТА И ЕКОНОМИЈАТА

Меѓу предизвиците е отсуството на доверба кај јавноста во институциите за
борба против корупцијата

СКОПЈЕ, 9 декември 2021 – Граѓаните на Северна Македонија сметаат дека земјата не се
придвижува нанапред во борбата против корупцијата.

Во последното истражување на Националниот демократски институт (НДИ) спроведено во јули и
август 2021 со репрезентативен примерок (n=816) и проценета маргина на грешка +/-3.43%,
граѓаните беа прашани за нивното општо гледиште, што за нив претставува најголема загриженост,
перцепцијата за корупцијата, и довербата во судството и останатите институции во однос на
нивната способност да се борат против коруптивните практики.

Една третина од граѓаните сметаат дека земјата се движи во погрешна насока, споменувајќи дека
главните фактори коишто придонесуваат за тоа се криминалот, корупцијата, лошото управување и
личните интереси на политичарите. Четворица од десет граѓани се изјасниле дека нивниот личен
живот се влошил во последните десет години.

Главните загрижености се во однос на намалување на корупцијата и организираниот криминал
заедно со подобрување на правосудниот систем (43%), по што следува загриженоста за
економијата и животниот стандард (37%). Близу две третини од испитаниците (63%) не се
задоволни од борбата против корупцијата; а 58% од нив сметаат дека владините заложби не се
ефективни.

Испитаниците се особено загрижени за начинот на којшто судовите и Јавното обвинителство се
борат против корупцијата, и сметаат дека корупцијата во јавниот сектор е најзначајна. Тие
искажуваат висок степен на недоверба во судовите (65%) и јавното обвинителство (62%), и висок
степен на незадоволство од нивните резултати во борбата против корупцијата. Јавноста смета дека
судовите и јавното обвинителство се најкорумпирани институции коишто имаат најголема потреба
од реформи.

„Шеесет и четири проценти од анкетираните граѓани се согласуваат дека корупцијата е
најзначаен проблем во Северна Македонија," вели Роберт Скот Хејслет, директор на НДИ Северна
Македонија, „додека го одбележуваме 9-ти декември како Ден за борба против корупцијата, кај
граѓаните постои мотивираност за реформи и очекуваат дејствување против корупцијата,
вклучително и да се запре политичката неказнивост, пополнување на регулаторните празнини и
промена на кадарот според потребите, а тоа е неопходно за да се зголеми довербата кај
јавноста.”



Речиси две третини од граѓаните (64%) сметаат дека корупцијата не може воопшто да се намали и
дека може да се намали само до одреден степен. Еден на секои двајца граѓани смета дека ниедна
партија нема да биде успешна во борбата против корупцијата. Сепак, над половина (54%)
искажале подготвеност да земат учество или да иницираат граѓански активности за да помогнат во
борбата против корупцијата, преку петиции, протест и бојкотирање.

„Владата има можност преку партнерство со граѓанското општество да ги подобри јавните
политики и заедно со групите коишто вршат надзор да го следи напредокот во борбата против
корупцијата.” додава Хејслет.

За повеќе информации за истражувањето на НДИ во Северна Македонија, упатете се на
https://www.ndi.org/central-and-eastern-europe/north-macedonia.
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