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Почитувани читатели,

Во последниве денови ние како тим разговараме за театарска претстава 
со актери од целиот Балкан. Тие ги претставуваа своите спомени и приказни 
од нивниот живот, кои беа многу потресни. Но, она што остави најголем 
впечаток беше фактот што сите овие приказни станаа поврзувачки белези  на 
една заедничка историја која имаше огромно влијание врз нивниот  живот. 
Најголемото остварување на претставата беше обединување на сите овие 
перспективи на една сцена.

За жал, кога станува збор за училишно образование во однос на историјата 
и културното сеќавање, овој вид мултиперспективност недостасува скоро во 
сите земји од Балканот. Перспективи. Ова станува јасно при читањето на 
многу статии собрани во ова издание, кое се осврнува на справувањето со 
минатото и образованието. Училишните книги имаат голема улога во ова како 
поткрепување на повеќето часови по историја. Затоа сакавме да претставиме 
две студии: една спроведена во Србија која ја испитува содржината на српските, 
босанските и косовските учебници; и друго истражување и споредување 
на прикажувањето на клучните историски карактеристики во српските и 
косовските учебници.

Но, бидејќи образованието се одвива не само во училиштата, туку и во 
различни неформални средини, исто така, вклучивме и неколку статии кои се 
занимаваат со овие неформални пристапи кон историјата.

Значи, списанието започнува со VoxPopuli за собирање мислења за тоа како 
луѓето ги доживеале учебниците по историја и завршува со гласови од Мостар, 
каде оваа година беше одржано меѓународно летно училиште. Училиштето им 
даде можност на младите учесници да ги истражуваат различните приказни од 
минатото. Се надеваме дека ќе уживате во овој напис и сите следни написи во 
ова осмо издание на Balkan.Perspectives, за да може да придонесе било каков  
начин кон мултиперспективен приод кон историјата на овој регион, при што 
образованието игра клучна улога.

Како и секогаш, со нетрпение ги очекуваме вашите коментари и забелешки 
за овој број и се надеваме дека читањето на ова издание ќе ви биде од огромна 
корист. Ако сакате да се претплатите на списанието или да стапите во контакт, 
ве молиме контактирајте не на balkan.perspectives@forumzfd.de.

Уредничкиот тим

Приштина, октомври 2017

РЕДАК-
ЦИСКИ



Како ги доживувате 
учебниците по историја во 

училиштата? 
БОСНА
Па, терминот историја е апсолутно релативен во 
Балканот. Во зависност од тоа кој е на власт, се 
пишува и се коригира. Ја научив историјата за 
време на војната,  буквално не научија дека ние 
Србите сме најстари луѓе и единствени во светот. 
Дури и како дете не верував во сето ова. Јас бев 
израснат во согласност со принципот дека зад 
парче хартијата стои сè, без разлика дали е вистина 
или не. И токму тоа се учебниците по историја. Тие 
се променија низ вооружени конфликти

Чедомир (34) 

Кога зборуваме за книгите по историја и за 
нивната важност, треба да се разгледаат две 
работи: Првата е изреката: “Историјата е учител 
на животот” и најважно е да продолжиме да 
учиме, за да не се повторуваат лошите работи, но 
нашиот образовен систем овие работи ги става 
во маргини, така што, историјата секогаш се 
повторува, како што се случува и до ден денес. 
Втората е изреката “Историјата е напишана од 
страна на победниците”, и ова е важно да се 
спомне со цел одредени делови да бидат подобро 
изјаснати со историски факти и од сигурни извори. 
Сите овие работи треба да бидат вклучени во една 
книга, наместо во три книги кои се фокусираат на 
еден посебен народ. 

Лука (18)

Кога станува збор за учебниците по историја во 
основните училишта, мојот впечаток е следниот: 
многу малку внимание или пак многу малку 
предмети се посветени на национална историја, 
почнувајќи од античките времиња, средниот век и 
новиот век, се до воениот период 1992-1995 год. 
се посветува премалку внимание или премалку 
часови. Ова е особено точно кога станува збор 
за најновата агресија, борбата за независност и 
геноцид, во случај кога учениците добиваат само 
неколку ограничени и површни информации.

Дамир, (32)

СРБИЈА

Во денешно време,  учебниците се повеќе 
илустративни, а помалку информативни. Кога јас 
одев на училиште, беше обратното. Двата типа на 
учебници имале свои предности и недостатоци.

Бранкица (36)    

Учебниците некогаш биле монотони, без 
илустрации и често со заматени мапи. Денешните 
учебници се обидуваат да се прилагодат на 
побарувачката и актуелните трендови. Додека ги 
извршуваат задачите, учениците можат да најдат 
неколку цитати, анегдоти кои ќе им помогнат 
да го разберат материјалот, да го поврзат, и во 
исто време да развијат критичко размислување. 
Од друга страна, постојат издавачи кои не се 
подготвени да одат во чекор  со времето така што 
целосно ги имаат  запоставено илустрациите и  
логичките задачи, а од друга страна  инсистираат 
на некој сув текст, кој може да биде стар повеќе од 
30 години. Иако нашата наука се развиваше во тоа 
време, некои издавачи одлучија да не менуваат 
ниту една реченица, а камоли цела тезата.

Бранислав (29)

I m not happy with Serbian textbooks when it comes to  
the context concerning  the break-uap of Yugoslavia 
and the armed conflict in the former Yugoslavia. It is my 
opoinion that textbooks have a tendency to represent 
the  relations beetwen  neighborning nations as if they 
were destined to clash. They intend to impose rigidness 
and generalization in the perception of other nations, in 
order to finally justify the armed conflic, which actively 
prevents the possibility of reconciliation.  As a historian 
I must say that Yugoslavia was a country where most 
of people lived in peace and that cooperation beetwen 
neighbours has lasted to this day. 

 Александра (30)



4 - 5

КОСОВО
Поминало долго време откако последно имам 
учено историја, но има едно нешто на кое што 
сеуште се сеќавам, тоа е,  дека на многу од 
моите наставници по историја не им се допаѓаа 
учебниците по историја.  Како решение за тоа, 
тие користеа диктирање како наставен метод. 
Во основно  училиште, кога учевме за Илирија, 
наставникот беше принуден се да ни  диктира. 
Потоа, во средно училиште, друг учител го стори 
истото кога требаше да учиме за  историјата на 
Албанија. Тогаш не разбрав зошто го правеа тоа, 
си помислив, имаме книги зошто треба да одат 
низ сите проблеми каде се треба да пишуваме, 
но денес претпоставувам дека главната причина 
зошто го сторија тоа беше затоа што книгите 
биле објавени пред војната и немаше доволно 
информации за историјата на Албанија.

Едина  (25)

Во нашите книги за историја научивме за минатото 
на човештвото. Исто така, големо значење е 
дадено на националната историја на Албанците, 
истакнувајќи ги неправдите што ги доживеавме низ 
векови, многуте војни за слобода и независност, се 
до прогласувањето на независноста на Албанија, 
продолжувањето на отпорот против инвазијата 
на териториите на Косово, и конечно дојдовме до 
независноста, заедно со многу други историски и 
културно важни настани. Јас навистина ги уживав, 
затоа што бев љубопитен и сакав да ја запознаам 
историјата на светот, историјата на човештвото и 
нејзината еволуција!

Бледар (20)

Неодамна, како што работев на една статија за 
учебници по историја, сфатив колку  ниско е  моето 
знаење околу историјата. Никогаш не сум била 
обожавател на историјата, бидејќи нашите книги 
имаат тенденција да бидат досадни, и исто така  
никогаш не сум била критична во врска со она што 
го научивме . Јас видов само една лошо напишана 
приказна со многу бројки на неа. Но, пред неколку 
месеци дознав дека овие книги содржат многу 
грешки кога станува збор за војната во Косово. 
Нема фусноти,  и никој не знае од каде се земаат 
овие информации. Исто така, после некои 
истажувања, видов дека ниту во Косово, ниту во 
Србија не се прикажува вистинската  историјата, 
како што всушност и  се случи. Ова ситуација  има 
тенденција да ги зголеми предрасудите и омразата 
меѓу младите ..

Kaltrina (22)

МАКЕДОНИЈА
Книгите по историја ни служат за да го разбереме 
минатото. И тие се различни. Различни во смисла 
деца од различна националност како да изучуваат 
различна хисторија. Настаните се тие и така треба 
да биде, но хероите кои учествувале во тие настани 
често секој народ ги прикажува како свои, и ако 
прочиташ истории на два различни народи кои во 
текот на минатото имале доста заеднички војни 
сфаќаш дека од тогаш постоела желба кај човекот 
да се фали дека е подобар. Битно е да се осознаат 
настаните,  а авторите да бидат објективни за да 
може да се формира мислење кај читателот.

Ангела (18)

Јас мислам дека книгите по историја ја 
искривуваат историјата, и во последно време тие 
се злоупотребуваат со цел да се манипулираат 
децата во највулнерабилната школска возраст.

Марија (27)

Книгите по историја се алатака која наставниците 
уште од основно училиште ја користат за да ги 
изучат како во текот на годините историјата се 
развивала и претрпела промени, вклучувајќи тука 
широка хронологија од тоа што ни го оставиле 
нашите предци  до ден денес.

Зана (25)
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 Етничката фрагментација на училиштата во Босна и Херцеговина не е 
евидентна само кога станува збор за историја како предмет. Како да се оди 
напред? Наставниците и учениците нека  преземат иницијатива, сугерира 

Мелиса Фориќ.

Хисторија? Историја? 
Повијест -настава на тема со 

три различни имиња

Одговорот на прашањето “Како да се научи 
историјата во Босна и Херцеговина?” не 
е лесен за формулирање, барем не за оние 

кои немаат доволно познавање за структурата на 
постдејтонската Босна и Херцеговина и нејзините 
општествени односи - карактеризирани со длабоки 
етнички поделби. Образовниот систем целосно 
ја одразува административната организација 
на земјата и нејзината поделба во два ентитета, 
Федерацијата на Босна и Херцеговина и Република 
Српска, како и  областа на Брчко. Исто така, 
Федерацијата се состои од десет кантони. Постојат 
различни министерства кои пропишуваат и 
имплементираат различни закони од областа на 
образованието, односно ги дефинираат наставните 
програми и ги одобруваат учебниците за сите 
основни и средни училишта.

Длабоко вкоренета поделба

Покрај горенаведената административна 
фрагментација во Босна и Херцеговина, многу 
порелевантна поделба е внатрешната поделба на 
образовниот систем во три системи врз основа на 
етнички идентитет - бошњачки, српски и хрватски. 
Длабоките корени на оваа поделба се враќаат во 
војната од 1992 до 1995 година, и овие системи 
продолжуваат да постојат легално и без проблем 
до денес. Нивната заедничка карактеристика 
е изразена еднострана перспектива и взаемно 
исклучување. Образованието се гледа како средство 
за создавање на три различни етнички истории, 
јазици и култури - наместо средства за развивање на 
заеднички државен идентитет. Најапсурден резултат 
на таков систем е постоењето на феноменот на “две 
училишта под еден покрив”, со различни влезови и 
часови кои почнуваат во различни часови во делот 
населен со Бошњаци и Хрвати.

Историјата е дел од основната национална 
наставна програма и како таква е од особена 
важност за сите три етнички групи во Босна и 

Херцеговина. Ова е потврдено и со различни 
имиња користени за овој предмет во три јазични 
варијанти - босански (хисторија), српски (историја) 
и хрватски (повијест). Иако Рамковниот закон 
за основно и средно образование во Босна и 
Херцеговина дефинира дека заедничката суштинска 
содржина на наставните програми ќе гарантира 
дека позитивниот однос и чувството на припадност 
кон државата Босна и Херцеговина се развива преку 
образовниот процес (член 43), предноста е дадена 
на националната историја.

До пред неколку години, во наставните 
програми и учебници што се користеа во делови на 
Босна и Херцеговина со хрватско мнозинство, како 
и во Република Српска, националната историја 
беше интерпретирана како историја на хрватскиот 
или српскиот народ, додека Босна и Херцеговина 
беше едвај спомната. На некој начин, ова е 
резултат на долгата практика на увоз на учебници 
од Србија и Хрватска, што траеше до 2002 
година. Интервенциите резултираа со одредени 
промени, воведување на содржини кои, патем, исто 
така, опфаќаат теми поврзани со историјата на 
територијата на Босна и Херцеговина .

Во меѓувреме, во учебниците во области со 
бошњачко мнозинство, националната историја се 
сфаќа како историја на Босна и Херцеговина.

Позадината на сите овие промени вклучуваше 
напорна работа од серија комисии на државно ниво 
формирани на иницијатива на Мисијата на ОБСЕ 
и Советот на Европа во Босна и Херцеговина. Тие 
работеа на усогласување на наставните програми 
и развој на заеднички основни содржини за 
историјата и другите национални предмети, 
како и отстранување на навредливи содржини 
од учебниците и подобрување на квалитетот 
на учебниците. Додека некои од наведените 
интервенции беа во голема мера козметички по 
природа, има некои очигледни подобрувања.
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Каде се интересите на учениците?

Сето ова изгледа доста комплицирано, па дури 
и хаотично, и не тера да почнеме да се прашуваме: 
каде се интересите на учениците засегнати во 
сето ова? Или дали политиката и националните 
интереси на политичарите се поважни? На ова 
прашање најмногу може да одговорат наставниците. 
Тие се оние кои најдобро ја знаат ситуацијата на 
терен, во училницата, во нивната секојдневна 
комуникација со учениците и нивните колеги. 
Благодарение на нивната улога и одговорност, 
тие често се обидуваат да се справат со овие 
пречки. Фактот е дека наставните програми се 
концептуално застарени, дека учебниците и покрај 
сите подобрувања  честопати се недоволен извор 
на информации, особено бидејќи тие нудат само 
еднострана перспектива. Како такви, наставниците 
по историја често се наоѓаат во потрага по нови 
извори  и можности за подобрување на квалитетот 
на часовите по историја.

Воведување мултиперспективност против 
пречки

Ова можеме да го видиме како промена 
одозгора: ако системот не дозволува подобрувања, 
наставниците се уште можат да го подобрат начинот 
на кој учат, преку креативност и изготвување на 
позитивни вредности пропишани во содржината 
на наставната програма. Иако мандатите на 
институциите на релевантните министерства - како 
што се образовните и педагошките институти  имаат 
обврска да им дадат на наставниците можности 
за продолжување на нивниот професионален 
развој, ваквите примери се ретки. Доживотно 
учење, вклучено во образовните стратегии на 
речиси сите европски земји, е речиси апстрактен 
поим во нашиот случај. Со оглед на недостатокот 
на формална обука, наставниците со задоволство 
вложуваат во самостоен развој и јакнење на 
сопствените компетенции. Бројни невладини 
организации и професионални организации 
организираа разни конференции, семинари и обуки 
во областа на историјата во изминатата деценија, а 
заедно со наставниците од Босна и Херцеговина 
развија дополнителни наставни материјали за 
часови по историја.

Мелиса Фориќ, родена во Сараево, во моментов работи како асистент професор на Катедрата за 
историја на Филозофскиот факултет во Сараево. Пред тоа, работела повеќе од десет години во 
Центарот за балкански студии на Академијата на науките и уметностите на Босна и Херцеговина. Автор 
е на неколку историски учебници за основни и средни училишта и коавтор на учебникот за предметот 
“Култура на религиите”. Дополнително, таа е секретар на Здружението на наставници и професори по 
историја на Босна и Херцеговина и учествува во разни меѓународни проекти од областа на историјата, 
наставата и културата на сеќавање.

Вреди да се споменат  иницијативите на Советот 
на Европа и ОБСЕ, како и работата на невладините 
организации како што се Европската асоцијација на 
историски едукатори (EUROCLIO), Асоцијацијата 
на наставници по историја на Босна и Херцеговина 
(EUROCLIO HIP BIH), Центарот за демократија 
и помирување на Југоисточна Европа (CDRSEE), 
ForumZFD и други. Дополнителни наставни 
материјали, како што се учебници по историја, 
компендиуми од извори или работилници за 
контроверзни и осетливи теми и културата на 
сеќавање, се позитивен чекор кон целите кои беа 
дефинирани и коренирани во европската практика 
на настава по историја одамна.

Иако тие промовираат повеќе перспектива, 
активно учење, работа со извори и независно 
критичко размислување, ваквите материјали 
најчесто не се одобрени и препорачани за употреба 
од страна на надлежните министерства. Сепак, 
нивната вредност е препознаена од страна на 
наставниците кои присуствувале на семинари 
и обуки - кои најчесто се одржуваат за време на 
викендите, бидејќи секое отсуство во текот на 
работните денови бара одобрение од надлежната 
институција. Можноста за обука и стекнување на 
нови знаења и техники за обука, запознавање со 
колеги од различни делови на Босна и Херцеговина 
и платформа за размена на искуства, беше опишана 
како голема предност од нив. Нови идеи, техники, 
наставни материјали кои се директно вклучени во 
училниците на тој начин стануваат перспектива 
за надминување на разликите, пречките и 
стереотипите.

Ние знаеме дека наставниците ги прифаќаат 
овие материјали и методи и ги користат во класот, 
барем за оние делови од наставната програма што 
им овозможува да дејствуваат автономно. Нивната 
креативност е добро прифатена од учениците, 
што ја зајакнува мотивацијата на сите нас што се 
занимаваат со ваква работа да продолжат да го 
прават тоа. Ако целта на часовите по историја е да 
ги научат децата да размислуваат за себе и да имаат 
критички став кон минатото, за да бидат активни 
граѓани на ова општество кои донесуваат независни 
одлуки, треба да инсистираме на висококвалитетни 
лекции за историја.
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По презентацијата на невладината организација “Нова 
перспектива” на проектот”Мулти-перспективна настава по 
историја во Косово” во август 2017 година,им поставивме 
неколку прашања на Јоана и Шкелзен , за да не информираат  
повеќе за нивното истражување и наодите.

Б.П.: Јоана и Шкелзен, во вашиот проект сте анализирале 
како различните настани во косовско-српската историја 
се презентираат многу поинаку во учебниците на 
двете земји. Потоа, исто така, ги споредивте овие две 
различни приказни со ставовите на другите меѓународни 
историчари. Кои беа вашите најважни наоди?

Јоана: Како основа за нашите разговори, разгледувавме 
различни настани во историјата на Косово. Откривме 
дека пристап со една перспектива е присутен во 
учебниците и на Косово и на Србија. Овој пристап 
се влошува со неосновани историски факти или јазик 
кој е анахроничен и неточен. Наставниците ни рекоа 
дека не се согласуваат секогаш со учебниците, туку 
дека политичарите ја блокираа нивната способност 
да го модифицираат или да го менуваат начинот на 
настава. Овие основни недостатоци треба да се решат 
на посериозен начин.

Шклензен: Многу јасни разлики се откриени во 
пристапот на училишните книги за историја во Србија 
и во Косово кон настаните на територијата на Косово. 
Овие разлики можат да се групираат на следниов начин: 
аспирација за сопственост на територијата на Косово; 
презентирајќи само за злосторствата извршени од 
другата страна, презентирајќи се себеси како жртва, 
а другиот како агресор и молк за албанско-српската 
соработка. Ова покажува дека земјите не го сеат семето 
на помирување во следната генерација.

Б.П.: Шкелен, инвестиравте многу време во собирањето 
податоци. Можете ли да ни дадете пример за главната 
приказна која може да се најде во овие учебници?

Шклензен: Најважните елементи на косовската 
историја се злосторствата извршени од страна на 
Србите, организирани во редовна армија и полиција, 
против Албанците; како и злосторствата на Албанците, 
главно не организирани, против Србите.Косовските 
учебници ги презентираат само злосторствата на 
Србите против Албанците во 1912, 1918-1919, и 
во периодот меѓу двете светски војни, во 1945 и по 
Втората светска војна, како и за време на војната во 

Мултиперспективност –  
Сеење на семето на помирување

Интервју со Јоана Хансон и Шкелзен Гаши: 1998-1999. Ретко  овие учебници нудат информации за 
покажување на српските злосторства, па дури и кога ги 
има, тоа е во претерана форма.Српските учебници од 
другата страна ги презентираат само злосторствата на 
Албанците против Србите во 1915, 1941-1943, 1999-
2000 година, опишувајќи ги како “напади на локалните 
банди на Албанците” или “албански терор против 
Србите”. Овие учебници генерално не даваат податоци 
за овие кривични дела.

Б.П .: Вашата веб-страница http://www.new-
perspektiva.com/multiperspektiva промовира 
мултиперспективен пристап кон историјата. Можете ли 
да ни кажете што мислите со тоа?

Јоана: Не постои јасна дефиниција за мултиперспективен 
пристап, но сметаме дека ова е добро: Се работи за 
“стратегија на разбирање”, во која земаме во предвид 
нечија перспектива или други перспективи. Тоа значи 
да се биде способен и подготвен да се разгледа и разбере 
ситуацијата од различни перспективи.

Б.П.: Јоана, вие го нарекувате вашиот мултиперспективен 
пристап како методологија. До кој степен тоа е повеќе од 
само збирка на секундарна литература?

Јоана: Мултиперспективната методологија на 
наставата и пишувањето на историјата е сложен 
дискурс. Учебниците треба да содржат низа илустрации 
и примери од други извори, на пр. документи, усна 
историја, статии од весници, за да бидат повеќе 
читливи и поучни за учениците.Мултиперспективната 
методологија на наставата вклучува цела низа на 
наставни вештини, освен учебниците. Ја отстранува 
практиката на предавање на историјата како субјект 
што треба да се запомни, бидејќи тоа не му овозможува 
на ученикот да ги оспори информациите или да ги 
толкува фактите и да најде различни извори. Учењето 
на памет не им помага на учениците да ги развиваат 
своите способности за критичко размислување. Затоа, 
наставниците и учебниците треба да ги презентираат 
своите ученици со различни извори и перспективи 
поврзани со историјата што ја предаваат. Ако 
наставниците подучуваат, на пример, она што се случило 
кога Кристофер Колумбо пристигнал во Западна 
Индија, тие треба да побараат од учениците не само 
да разберат како и зошто тој отишол таму, туку како 
членовите на неговата екипа  го сфатиле патувањето, 
што значело тоа за домородците на островите. Ова 
може да се направи со користење на учебници, но и 
други материјали од илустрации и онлајн документи 
или посета на музеј.
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Тоа може да биде тешка задача за наставниците 
и тие треба да имаат јасен концепт зошто ја 
предаваат историјата. Наставниците во Косово 
дури сега почнуваат да имаат можност да го научат  
мултиперспективниот пристап, така што постои надеж 
дека наставата ќе стане поотворена и ќе вклучува 
различни перспективи. Нив им треба посветена обука 
која ќе им помогне да ги развијат овие вештини.

Б.П.: Шкезен, спомнавте “молкот за албанско-српската 
соработка” порано како карактеристика за справување 
со историјата во учебниците. Што подразбира  тоа? 
Можете ли да ни дадете некои примери за овие 
соработки?

Шкелзен: Во ниту еден од учебниците од Косово и 
Србија не се споменуваат состаноците, договорите и 
соработката на политичките и воените претставници 
на Албанците со нивните српски колеги. На пример, не 
се споменува никаде за:

- соработка меѓу некои од најзначајните лидери на 
албанското востание (1912) со српските претставници 
во Приштина, од кои добија оружје за борба против 
Отоманската империја;

- состанокот на лидерот на албанското движење -Качак, 
кое остана под Југославија (по Првата светска војна), со 
локалните српски власти, за да не бидат малтретирани, 
под услов  движењето да се прошири само на три села; 
а подоцна и уште еден состанок со високи српски 
функционери, каде што се побара Косово да има право 
на самоуправа;

- соработка помеѓу Правното здружение за одбрана на 
исламот (по Првата светска војна), кое ги претставуваше 
албанците во српскиот парламент и двете најголеми 
српски политички партии во Југославија, каде 
понекогаш овие политички партии дури и ја делеа 
истата изборна листа;

- тесна соработка помеѓу албанските комунисти 
на Косово (за време и по Втората светска војна) со 
српските / југословенските комунисти;

- согласност на водачите на мировниот отпор кај 
албанците на Косово (1996) со српскиот претседател 
да отвори училишни и универзитетски згради за 
Албанците во Косово; а подоцна и средбите меѓу нив 
за изнаоѓање мирно решение за косовското прашање 
(1998).

Значи, се надевам дека идните учебници во Косово и 
Србија ќе ги споменат овие состаноци, договори и 
соработка на политичките и воените претставници на 
албанците со нивните српски колеги.

Б.П: Историчарите вообичаено не сакаат да прават 
предвидувања, но можеби би можеле да направите 
исклучок: дали идните учебници во Косово и Србија ќе 
содржат повеќе перспективи за настаните за косовско-
српската историја од сегашните?

Јоана: Ние сме загрижени за едностраната историска  
перспектива во Косово и Србија која не им овозможува 
на учениците да ја интерпретираат или да го доведуваат 
во прашање. Сепак, се зголемуваат притисоците, и 
домашни и меѓународни во образовниот систем за да 
го сменат овој пристап.

На нашите состаноци со различни групи на наставници, 
стана јасно дека постои подготвеност на учесниците 
да разговараат за прашањето на мултиперспективниот 
пристап кон учењето на историјата. Наставниците го 
гледаат влијанието на опасностите од едностраниот  
пристап, но сметаат дека нивната улога е ограничена од 
политичарите.

Евроклио обуката за наставници и промени во 
наставната програма се воведени од страна на 
Министерството за образование. Тие вклучуваат 
мултиперспективна настава за шесто и седмо одделение. 
Затоа сум оптимист, бидејќи тие се процеси на настава 
по историја кои сите европски земји ги практикувале 
во 1970-тите. Исто така верувам дека социјалните 
медиуми, кои обезбедуваат цела низа други историски 
извори, и добри и лоши, создаваат притисок за 
промени.

БП: За време на вашиот проект, исто така, организиравте 
разговори со член на полско-германската комисија за 
учебници, кои беа исполнети со голем интерес - што 
мислите, можеби е дури и реално да се мисли дека имал 
заеднички учебник за Косово и Србија еден ден ?

Јоана: Би било одлично да имаме заеднички косовско-
српски учебник во иднина, наместо да има заеднички 
полско-германски учебници, но за ова ќе биде 
потребно време. Меѓутоа, во моментов, двете страни 
треба да се фокусираат на давање на нивните ученици 
и студенти непристрасни и широкораспространети 
мултиперспективни наративи и пристап до извори 
на други сведоци и учесници во нивната заедничка 
историја.

Ви благодарам многу за информациите околу вашиот 
проект!

Јоана Хансон е историчар и извршен директор на 
косовската невладина организација Нова Перспектива.

Шкелзен Гаши работи како независен истражувач 
за различни невладини организации. Магистер по 
демократија и човекови права  на заедничката студиска 
програма на универзитетите во Болоња и Сараево. 
Тој постојано ја следи презентацијата на историјата на 
Косово во учебниците по историја во Косово, Албанија, 
Србија, Црна Гора и Македонија и ги објави резултатите 
од ова истражување во 2016 година на три јазици. 
Шкелзен поминал време во Институтот Георг Еккер 
во Брауншвајг, Германија, истражувал и учел  вештини 
за справување со историјата во пост-конфликтни 
ситуации.



Сега е речиси три децении откако 
Македонија ја стекна својата 
независност, како плуралистичка и 

демократска земја. Сепак, овие години не 
беа доволни за двомилионската држава да 
се отстапи од комунистичкиот менталитет 
на доминацијата на “мнозинството” над 
“малцинството” преку идеологијата дека 
“сите треба да се покоруваат на партијата”. 
Често, училиштата се инструмент на 
државата за пропагирање на идеологии. 
Значи, не случајно се среќаваме со 
параноја на ксенофобична состојба во 
различни форми низ вертикалниот и 
хоризонталниот систем на образование. 
За жал, во Македонија се уште се одгледува 
верувањето дека Албанците и другите 
не-Македонци претставуваат опасност 
за државата - а со тоа и за македонскиот 
народ. Затоа, за да се спречи “најлошото”, 
нивните права мора да бидат скратени и 
контролирани од страна на “партијата-
мајка”.

Како и да е, како што многу пати 
се докажа во текот на 28-те години од 
независноста на Македонија, партиите 
што ја водат државата и ги воспоставија 
образовните политики, беа ништо друго 
освен мајчински лик за Албанците - втора 
по големина популација во земјата . Ова 
мора да биде причина зошто тие сè уште не 

Инструментализацијата на образованието за креирање на стереотипи 
на Албанците како “опасни” не е сосема ненамерна. На параноиците им 
треба алиби за да ги оправдаат дискриминаторските политики и да ја 
исчистат нивната совест што е извалкана од пропаганда што ја прави 
Македонија опасна.

Кога паранојата и
     пропагандата го
    водат образованието

им се предаваат ,дури и сега, на учебниците 
што ги омаловажуваат Албанците како: 
“планински луѓе”, “варвари”, “соработници 
на окупаторите”, “окупатори на 
македонски домови и имоти”, “странци” и 
и така натаму. 

Инструментализацијата на учебниците 
за дехуманизација на Албанците како 
“опасни” не се однесува само на нивното 
минато, туку и на нивната иднина. Затоа 
добиваме, “Томче сонува да стане пилот”, 
наспроти “Агим, овчар”. Понатаму, додека 
“македонските студенти дискутираат 
дали да слушаат музика или да гледаат 
научен документарец”, “учениците 
Албанци прават планови како да ги 
украдат учебниците од училиштето и 
да ги скинат”! Создавањето на такви 
стереотипи не е сосема ненамерно. На 
параноиците им треба алиби за да ги 
оправдаат своите дискриминаторски 
политики, да ја исчистат нивната лоша 
совест од спречување на отворањето 
албански училишта во Манастир, 
Прилеп, Охер, Преспа, Велес и Скопје. 
Сепак, во денешно време училиштата во 
главниот град не дозволуваат отворање на 
паралелни паралелки на албански јазик, 
давајќи им лажни извинувања за тоа дека 
нема наставници или дека нема простор. 
Пред две години, според официјалните 



1110 -

Лаура Папранику е експерт за 
прашањата поврзани со образованието 
во Македонија. Како новинар, таа е 
во овој сектор од 2001 година. Лаура 
моментално работи за Радио Шкупи и 
е соработник на весникот Коха. Таа е 
магистер по управување со образовани 
и политики.

податоци, во Македонија имаше 1,401 
албански деца кои не го остваруваат 
своето уставно и легално право да се 
образуваат на нивниот мајчин јазик. Од 
нив, 1,217 ученици посетувале настава 
на македонски јазик, а 184 на турски. 
Тие не го сторија тоа од слободната волја 
на нивните родители, туку затоа што 
Министерството за образование не успеа 
да ги отвори училиштата и не обезбеди 
наставници кои зборуваат албански.

Така, изобилен е механизмот на 
недоволно вреднување, имено масовната 
асимилација на “малцинството” од страна 
на “мнозинството”. Идејата за “настава 
на македонски од прво одделение” може 
да се реактивира, бидејќи тоа е јазикот 
на државата и “не можеме да чекаме 
учениците да стигнат до трето или четврто 
одделение”. Логиката е дека: на овој начин 
веројатноста на Албанците да им пречат 
имињата на југословенските херои на 
училиште ќе се намали; тие ќе реагираат 
помалку кога македонските часови ќе 

бидат исполнети со учениците Албанци; 
кога ќе има само еден професор наместо 14 
за секој клас, или кога нивните училишта 
ќе имаат 2,000 или повеќе ученици, додека 
училиштата на Македонците имаат 1,000 
или помалку. Всушност, ваквата политика 
води на друго место: кон потрошувањето 
на неправда и акумулацијата на 
меѓуетничка омраза, која сигурно ќе избие 
еден ден - кога чашата на дискриминација 
ќе се прелее. Мултиетничката Македонија 
кружи околу оваа опасност сè додека 
инструментализацијата на образованието 
и нејзината употреба како оправдување 
на шовинистичките политики не се 
елиминира.



Шанса за 
развивање 

на критичко 
мислење

Образовните институции станаа места на 
нетолеранција во Босна и Херцеговина. Затоа 
многу се потребни иницијативи како што 
е проектот “Образование за мир”, пишува 
Александра Летиќ-програмски менаџер на 
Хелсиншкиот комитет за човекови права

Иако војната во Босна и Херцеговина заврши пред 
22 години, последиците сè уште се многу видливи во 
сите сегменти на општеството. Болните воени искуства, 
политички кризи и сиромаштијата резултираа со 
шовинизам, етнички непријателства, ксенофобија, 
нетолеранција и дискриминација кои станаа доминантен 
модел на однесување и размислување. Локалните заедници, 
како основни клетки на социјалната интеракција, се 
уште се разделени. Додека земјата постигна одреден 
напредок во однос на реформите кон демократизација на 
општеството, Босна и Херцеговина и понатаму е длабоко 
поделена по етнички и политички линии, што пак, го 
отвора патот за понатамошна радикализација, па дури и 
екстремизам.

Овие поделби имаат директни импликации за 
секојдневниот живот на граѓаните, особено за развојот 
на личностите и ставовите на помладите генерации, кои 
не можат да се сетат на периодите на мирен соживот, 
туку се сеќаваат само на периоди на напнатост, конфликт 
и поделба. Растејќи се во моноетничките заедници, каде 
што се прославува се што е поврзано со доминантната 
етничка група, а постоењето на “други” е минимизирано 
или целосно игнорирано, младите луѓе не можат да се 
надеваат на иднина со мирен соживот. Наместо тоа, тоа 
претставува цврста основа за нетолерантен, затворен, 
претпазлив, дури и насилен однос врз основа на 
предрасуди и стереотипи кон оние кои не припаѓаат на 
“нивната” група.
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Во исто време, процесите на справување со минатото - 
кои ги препознаваат утврдените факти за злосторствата, 
ги разбираат конфликтните обрасци, ги демистифицираат 
битките и воените херои, деконструираат наративи на 
минатото и моменталните генератори на конфликти - 
се исклучиво присутни само во областа на активности 
на граѓанското општество. Малку национални и 
меѓународни невладини организации се обидуваат да 
го зајакнат градењето на капацитетите во образовниот 
систем на Босна и Херцеговина за да му овозможат да ја 
одржи сложеноста на процесот на соочување со насилното 
минато и оддалечување од тоа минато. Сепак, ваквите 
обиди најчесто се изолирани, краткорочни и без значајна 
институционална поддршка.

Наместо да ги поддржат ваквите пристапи, образовните 
институции, кои се најодговорни за “всадување” вештини 
потребни за градење и зачувување на мирот кај младите 
генерации, станаа нови места на поделби, нетолеранција, 
етноцентризам и недоверба. Материјалите за настава 
опфатени во средните училишта најчесто се фокусирани на 
историјата и културата на доминантната етничка и верска 
заедница, без критичко оценување или предизвикување на 
настани или актери од сопствената етничка и религиозна 
група. Институционалните пристапи кон проучувањето 
на неодамнешното насилно минато, речиси не постојат.

Училиштата не само што следат политички агенди и 
матрици во Босна и Херцеговина, туку и самите се ставаат 
во позиција во која тие се средство за манипулирање 
со фактите и со историјата. Тие станаа места каде што 
нечовечките дела се заштитени и оправдани, а со тоа 
не може да се направи постконфликтно општествено 
заживување. Задачата на објективно справување со 
минатото, со цел да се создаде подобра заедничка иднина 
и да се поттикне интеркултурно разбирање, бара критички 
ум, кој истражува, како и поставува чувствителни, но 
клучни прашања . Таквиот дух ќе треба да се создаде 
во училиштата, но е нешто што денес ретко се наоѓа во 
образовните институции во Босна и Херцеговина.

Значи, фактот што  општеството и политиката ги 
игнорираат активностите фокусирани на справување со 
минатото и градењето на мирот има директно влијание 
врз начинот на кој образовниот систем се занимава со 
такви теми. Како резултат на тоа, младите луѓе се повеќе 
се склони кон репродукција на омраза, нетолеранција, 
меѓуетнички и меѓурелигиски страв, сегрегација, па дури 
и поддршка на генератори на конфликти на локално и 
на национално ниво. Игнорирањето на потребата да се 
отворат чувствителни и болни теми од неодамнешното 
минато за дискусија, особено меѓу младите и особено 

како дел од формалното образование, ја затвора вратата за 
можностите за постигнување на позитивни општествени 
промени на долг рок, нешто што е повеќе од потребно, ако 
сакаме да напредуваме.

Проектот “Образование за мир”, имплементиран од 
Хелсиншкиот комитет за човекови права во изминатите 
години, има за цел да ја обнови образовната функција 
на училиштата преку соработка со наставниците. 
Тоа придонесува  градење на капацитет во однос на 
справувањето со минатото и се обидува да  овозможи да се 
иницираат критички дијалози за минатото меѓу младите. 
Длабоко сме убедени дека искрените учители ја разбираат 
важноста на таков дијалог, но и нивната сопствена улога во 
таквиот дијалог.

Промените треба да се случат на институционално, 
лично и структурно ниво. Ние веруваме дека 
наставниците кои имаат стекнато вештини поврзани со 
градење на мирот, меѓукултурна соработка и помирување, 
имаат способност да создаваат иновативни предавања. 
Тие можат да станат застапници на позитивни промени 
и да ги учат учениците за клучните вредности за мирен 
соживот во Босна и Херцеговина врз основа на нивниот 
сопствен пример. Ние веруваме дека младите луѓе кои 
имаат прилика непристрасно да се запознаат со минатото, 
да ги разберат и да ги конципираат фактите за моделите 
и политиките на злосторствата што се извршени, имаат 
шанса да развијат критичко размислување. Ова не ги 
загрозува нивните идентитети, туку води кон дијалог, 
соработка, почит и разбирање. Ние веруваме дека 
училиштата кои ги применуваат методите за градење мир, 
помирувањето и меѓукултурното разбирање ќе станат 
подобри места за учење и дружење. Со текот на времето 
тие ќе станат она што требаше да бидат од почеток, имено 
образовните институции кои ги едуцираат младите 
генерации за да ги направат свесни и способни поединци. 
Овие лица ќе ја обликуваат нашата земја во иднина и ќе 
го направат пријатно место за живеење за сите нејзини 
граѓани.

Александра Летиќ е програмски менаџер на 
Хелсиншкиот комитет за човекови права. Работи на 
процесите на справување со минатото во Босна и 
Херцеговина и земјите од поранешна Југославија повеќе 
од десет години и беше член на експертската работна 
група на Советот на министри на Босна и Херцеговина 
задолжена за развојот на Стратегија за транзициска 
правда на Босна и Херцеговина. Редовно се ангажира во 
програми за младинско образование кои ги поврзуваат 
формалните и неформалните образовни процеси.
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Пристрасно и површно

За време на вооружените 
конфликти во поранешна 
Југославија повеќе од 130.000 

лица ги загубија своите животи, 
неколку милиони станаа бегалци 
или внатрешно раселени лица, а 
ние сè уште бараме околу 10.000 
исчезнати лица. Десетици илјади 
луѓе беа жртви на различни воени 
злосторства извршени во овие 
конфликти: масовни убиства, 
насилни исчезнувања, систематско 
силување и други форми на сексуално 
насилство, како и тортура во бројни 
концентрациони логори и центри за 
притвор.

Значителен број на факти во 
врска со овие злосторства се судски 
воспоставени пред Меѓународниот 
кривичен трибунал за поранешна 
Југославија (МКСЈ), кој беше 
проследен со бројни иницијативи 
(главно од граѓанското општество) 
за справување со минатото. Сепак, 
државите во регионот продолжуваат 
да го негуваат конфликтот преку  
охрабрување на националистичките 
наративи за минатите војни, главно 
врз основа на само-виктимизација 
и целосен недостаток на емпатија за 
страдањата на припадниците на други 
етнички групи.

По политичките промени во 
октомври 2000 година, меѓу другите 
потешкотии, Србија се соочи со 
предизвици за изградба на одговорна 
и чесна врска со наследството на 
воените злосторства извршени од 
страна на припадниците на српските 
сили за време на југословенските 
војни. Овој напор беше еден 

од најважните предуслови за 
помирување со своите соседи, Босна и 
Херцеговина, Хрватска и Косово.

Иако од 2000-та година има одреден 
напредок во спроведувањето на 
одредени механизми на транзициска 
правда, севкупната дефиниција, 
имплементација и исполнување 
на основните цели и стратегии 
за справување со наследството на 
злосторствата извршени во 1990-тите 
не беа третирани како приоритет. 
Процесот на транзициска правда 
не беше резултат на чесна намера на 
политичките елити да се помират со 
своите соседи. Напротив, тие елити 
ја искажаа таа намера само како 
резултат на политичко уредување и 
притисок од меѓународната заедница 
и нејзините институции. Во Србија, 
одговорноста за злосторствата 
извршени од страна на припадници 
на српските сили беше одбиена или 
рационализирана со инсистирање 
на злосторствата извршени врз 
Србите, што го преувеличува бројот 
на српските жртви и го минимизира 
бројот на жртви на други етнички 
групи.

Последиците од овој вид на 
сфаќање на злосторствата од минатото 
се опасни за општеството на многу 
начини, но најмногу за генерациите 
родени непосредно пред и по војните. 
Не само што помладите генерации 
никогаш не играле значајна улога 
во иницијативите за справување 
со минатото и спроведувањето на 
транзициската правда, но овие 
генерации се исто така наследници на 
доминантни наративи за сопствената 

нација како единствена или најголема 
жртва на вооружени конфликти 
во 1990-тите. Овие приказни се 
евидентни во рамките на системот 
на формално образование, кој 
претставува неточни претстави 
од неодамнешното минато, преку 
селективно презентирање на фактите 
и пристрасна анализа на воените 
настани. Ова толкување е особено 
распространето во презентацијата 
на воените злосторства во текот 
на 1990-тите во учебниците по 
историја во Србија и толкувањето на 
неодамнешното насилно минато кое 
сакаат да биде прифатено од страна на 
младите.

Во својата “Анализа на содржината 
на учебниците по историја во Србија 
во врска со војните во поранешна 
Југославија со оглед на фактите 
утврдени пред МКСЈ”, објавена во 
декември 2015 година, Центарот 
за хуманитарно право (ЦХП) 
ја презентираше најдеталната 
студија за воените злосторства 
во учебниците за историја на 
Србија. Центарот за хуманитарно 
право откри дека злосторствата 
извршени во поранешна Југославија 
се презентирани на пристрасен и 
површен начин, со селективен избор 
на пожелни информации, со цел да се 
претстават Србите како единствени и 
/ или најголеми жртви на конфликтите 
во 1990-тите, додека фактите за 
страдањата во другите нации во 
регионот, или српската одговорност за 
тоа страдање, се целосно занемарени. 
Дополнително, учебниците 
посветуваат поголемо внимание 
на распаѓањето на Социјалистичка 

Учебниците за историја на Србија содржат високо селективна 
понуда на информации, открива студијата на Центарот за 
хуманитарно право. Особено, нарацијата за “само-виктимизација” 
на војните од 1990-тите години добива критична перцепција за 
минатото, тврди Маријана Тома.



Федеративна Република Југославија 
(СФРЈ), додека нарациите за војните, 
а особено за воените злосторства, 
се презентирани само со неколку 
реченици. Пристрасен начин е 
забележлив дури и во делот што ја 
објаснува политичката криза што 
доведе до распаѓање на поранешна 
Југославија, што ја припишува целата 
одговорност на “сепаратистичките” 
тенденции на хрватскиот и албанскиот 
национализам.

Причините и последиците од 
конфликтот во Хрватска добиваат 
најголемо внимание во учебниците 
за историја на Србија, иако тоа 
не беше најинтензивниот или 
катастрофалниот конфликт во 
поранешна Југославија, ако се 
зборува за бројот на загинати и 
исчезнати, ниту пак беше спроведена 
на територијата на Србија, како 
што беше косовскиот конфликт. 
Значително внимание се посветува 
на уништувањето во Вуковар  на 
почетокот на војната, додека не се 
споменуваат злосторствата извршени 
од страна на српските сили против 
хрватските цивили на територијата 
што тогаш биле контролирани од 
српските сили. Најголемо внимание 
се посветува на операциите на 
хрватската армија и на полицијата од 
1995 година - “Флеш” и “Бура” - во 
кои “планирано етничко чистење на 
Србите од Западна Славонија”, како 
и “Срби од Лика, Кордун, Бања и 
Далмација” беше извршено. Што се 
однесува до жртвите убиени додека 
живееле во Хрватска, се споменуваат 
само припадниците на српскиот 
народ.

Војната во Босна и Херцеговина 
доби најмалку внимание во 
српските учебници, иако тоа 
беше најинтензивниот конфликт, 

како што укажува бројот на 
извршени злосторства (најголем 
број обвиненија пред МКСЈ беа 
покренати за злосторствата извршени 
во БиХ) и бројот на несрпски лица 
(околу 100,000) и Срби (околу 
25,000) кои загинале и исчезнале. 
Злосторствата извршени во Босна 
и Херцеговина се споменуваат во 
кратки црти, без никакви детали за 
правните дефиниции за злосторства, 
кој е одговорен за страдање или 
етнички информации за жртвите. 
Само криминалот во Сребреница 
добива поголемо внимание, иако 
повеќето учебници ја избегнуваат 
правната дефиниција за геноцид, 
како што е утврдено во бројните 
пресуди на МКСЈ за припадниците на 
политичкото и военото раководство 
на босанските срби. Само еден 
од учебниците е поконкретен за 
судењата за воени злосторства за 
Сребреница. Сепак, овој учебник 
исто така споменува дека бројот на 
жртвите (8,000 Бошњаци) се уште е 
спорен, а за жртвите сè уште постојат 
веродостојни разговори. Покрај тоа, 
авторите се сосема неточни кога тврдат 
дека пресудата на Меѓународниот суд 
на правдата (МСП) во случајот на 
Босна и Херцеговина против Србија 
призна дека геноцидот извршен во 
Сребреница нема никаква врска 
со Србија. Всушност, напротив, 
пресудата на МСП  прогласи дека 
Србија е одговорна за кршење 
на Конвенцијата за спречување 
и казнување на злосторството 
на геноцидот, бидејќи не го 
спречува геноцидот и не ги казнува 
одговорните.

Вооружениот конфликт во 
Косово е претставен само преку 
перспектива на бомбардирањето на 
НАТО и се фокусира на жртвите 
што беа убиени од страна на силите 

на НАТО, материјална штета што 
му беше нанесена на Србија помеѓу 
март и јуни 1999 година, како и 
страдањата на неалбанците во Косово 
по повлекувањето на српската армија 
и полиција. Се споменува прецизниот 
број на уништени куќи, училишта, 
болници и споменици, иако бројот 
на цивили кои ги загубија животите 
се споменуваат само со проценки 
(помеѓу 1,200 и 2,500 лица). Иако 
голем број политички и воени лидери 
на Србија се прогласени за виновни 
и осудени за злосторства во Косово, 
српските учебници не ги спомнуваат 
страдањата на албанските цивили 
(повеќе од 10,000), пред или за време 
на бомбардирањето на НАТО.

Овие толкувања на војните од 
1990-тите во учебниците по историја 
во Србија не даваат позитивен 
придонес кон критичната перцепција 
на минатото  или образованието 
на новите генерации - нешто 
што ќе придонесе за процесот на 
помирување во регионот. Напротив, 
како што спомена историчарот 
Дубравка Стојановиќ, презентацијата 
на таквите наративи служи како 
“предвоена обука” и подготовка за 
идните носители на одлуки да создадат 
нови конфликти. Мобилизацијата 
на новите генерации преку системот 
на формално образование, кога е 
додадена на доминантната приказна 
за Србија како “нација-жртва” која 
политичките елити и медиумите ја 
презентираат, успешно го спречува 
процесот на справување со минатото. 
Тоа го отежнува расклопувањето на 
“залог за тишина” на која постарите 
генерации се придржуваат кога 
нивните деца го поставуваат 
прашањето: Што правевте за време на 
војните?

Маријана Тома, историчар од Белград, е експерт за 
транзициска правда и се занимава со минатото. Помеѓу 
2012 и 2016 таа беше заменик извршен директор на 
Центарот за хуманитарно право. Таа стана член на  ЦХП 
во 2003 година, каде што работи на документирање на 
воени злосторства, усна историја, присилни исчезнувања 
и транзициска правда. Во изминатите 14 години, таа е 
вклучена во бројни проекти поврзани со транзициска 

правда  во регионот, како и на меѓународно ниво. 
Маријана е дипломиран историчар од Белградскиот 
универзитет и магистрант по политички науки од 
Универзитетот во Кејптаун, Јужна Африка. Маријана 
пишува и предава за транзициска правда во бројни 
регионални и меѓународни неформални и формални 
образовни програми.
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Студии за 
кулутура на 

сеќавање и усна 
историја како 
почетна точка 
за справување 

со минатото

Справувањето со минатото е дел од различни 
програми на Универзитетот во Приштина, иако 
може да се направи многу повеќе. Еве некои увиди 
и гласови од универзитетот, собрани од Арбер 
Селманиa

На 1-ви октомври оваа година беше одбележана 
20-годишнината од протестите што започнаа во 
Приштина од страна на учениците  кои беа спречени 

од мрачниот режим во тоа време. Во Приштина, постои 
статуа на Мајка Тереза, исто како од Адем Џашари, на 
Скендербег, уште една со лицето и телото на Ибрахим 
Ругова и на Бил Клинтон. Не постои музеј кој темелно ги 
опфаќа и документира страдањата на народот на Косово, 
кои кулминираа со војната што започна во февруари 1998 
година. Во 1960-тите и 80-тите, женскиот активизам беше 
дел од движењето на отпорот во Косово, кој исто така 
беше несоодветно означен.

Секој од овие моменти заслужува соодветно академско 
третирање. Но, се чини дека ниту еден од нив не добива 
доволно академско испитување од универзитетските 
програми во Косово. Очигледно, таквите теми често 
се сметаат за туѓи или премногу недостижни за да се 
дебатираат или да се изучуваат. Луѓето се заинтересирани 
за овие теми, кои го обликуваат денешното општество. 
Разговорот за овие споменици во академскиот и 
универзитетскиот контекст подразбира познавање на 
историскиот контекст и анализа  - нивното прифаќање, но 
исто така и конфронтација со чувствата што можат да ги 

предизвикаат денес - и, до извесен степен, претставување 
на ова знаење на генерации кои не ги доживеал овие 
историски настани.

Професор Шемси Красниќи е предавач на 
Универзитетот во Приштина за тема која се занимава 
со овие споменици. Како предавач на Катедрата за 
социологија на Филозофскиот факултет, Красниќи предава 
за комуникативни културни спомени - митови, фолклор, 
етнографија, музеи, социјални институции и минатото, 
споменици, семејни истории, ракотворби и фотографии.

За среќа, овој оддел успеа да вклучи аспекти на 
справување со минатото во нивната наставна програма. 
Затоа, учениците можат да научат повеќе за минатото 
на различни начини. Често, постои тенденција да се 
отстранат ваквите теми од училишни или универзитетски 
учебници, бидејќи нивното толкување ги следи каприците 
на историчарите и научниците од нивните земји. Сепак, 
на Универзитетот во Приштина, група професори не ја 
прекинаа својата мисија за поврзување на образованието и 
справување со минатото.

“Справувањето со минатото е многу сложено и бара 
многу упорна работа. Од друга страна, Универзитетот 
во Приштина нема средства за истражување и работа на 
терен, за екскурзии или посети, за дебати, конференции 
или состаноци со студенти од други земји “, вели Красниќи.

Важно е дека учениците кои сакаат да учат или да бидат 
подобро информирани за практиките на справување 
со минатото и изградба на колективната меморија се 
вклучени во теренската работа и имаат пристап до разни 
експедиции на терен.Красниќи вели дека за време на 
неговите предавања учениците не се двоумат слободно да 
зборуваат за нивното минато или за нивното искуство во 
контекст на минатите настани.

“Во принцип, да, иако тие не се навистина обучени да 
размислуваат за своето минато и да извлекуваат лекции 
од тоа. Јас еднаш спроведов истражување фокусирано 
на група со учениците од групата по социологија. Темата 
се однесуваше на војната, особено на 15-годишнината 
од отселувањето на Косово во 1999 година. Учениците 
ги споделија своите сеќавања како деца од 4 до 5 години 
и дадоа исклучително интересни описи, дадоа вредни 
пораки и сфатија дека тие и нивните животни искуства се 
важен извор на знаење “, вели Красниќи.

Во 2014 година,  ForumZFD во соработка со Alter 
Habitus и Програмата за родови студии / Институт 
за социјални и човечки студии на Универзитетот во 
Приштина организираа мапирање на сеќавања на Косово 
- серија работилници и патувања за теренски истражувања  
за учење, потврди и истражување на минатото. За прв пат, 
во 2014 беа организирани четири ателјеа на теми од јавно и 
приватно сеќавање, социјализам и паралелно образование.



Јета Реџа беше е една од учесниците на првото издание 
на Мапирање на сеќавањето, како и на оние кои следеа 
во наредните години. Во тоа време, таа беше во својата 
втора година на студии на Катедрата за социологија. Реџа 
кажува за тоа како програмата служи како алтернативна 
перспектива за тоа како пристапуваме кон сеќавањето и 
проучувањата на сеќавање, што е повеќе дисциплински и 
критички пристап.

“Различните споменици што ги истражувавме датираат 
од отоманското време, до социјалистички споменици и 
споменици подигнати по војната во Косово. Учесниците 
поминаа низ многу теоретски текстови и посети на 
споменици околу Косово. Како резултат на тоа, самите 
учесници спроведоа истражување со мапирање на 
информациите добиени преку учество во директни 
истражувања “, вели Реџа.

Мапирање на сеќавањето- Косово организираше два 
круга на настани. Вториот се фокусираше на темите на 
Ориентот, градот Митровица, спасените, жртвите на 
силување во војната и феминистичкиот пристап кон 
културната меморија. За Реџа, учеството во оваа програма 
беше причината зошто таа и понатаму е заинтересирана за 
овие теми. Резултатот од ваквите програми, и во и надвор 
од универзитетот, на иницијатива на професорите, е една  
искра за интерес меѓу ученицитe.

“Мапирање на сеќавањето- Косово беше повеќе или 
помалку почетна точка за мојот интерес во студиите за 
сеќавањето. Тоа беше темелот што ми дозволи повторно 
да ја откријам мојата љубопитност кон општествената 
историја и колку е таа изградена или со подобри зборови 
да ли може да се изгради. Всушност, мојата љубопитност 
беше нахранета и беше претворена во една куп на 
идеи за истражување, од храброста да размислувам на 
поструктуриран начин за концептите на создавање 
на сеќавање, за импликациите кои произлегуваат од 
надворешни и внатрешни фактори преку постојните 
структури “, вели Реџа .

Наставните програми на училиштата ќе имаат 
придобивки од сличен концепт како што се “Мапирање на 
сеќавањето”, додава таа.

“Со оглед на тоа колку проблематични училишните 
учебници можат да бидат, еден ваков проект ги отвора 
вратите за можностите за запознавање со алтернативни 
знаења и со алтернативниот метод на учење. Со 
спротивставување на крути мисли од минатото, па дури и со 
самиот факт на проникнување во минатото, моменталната 
состојба создадена намерно може да биде потресена од 
такви иницијативи, што сигурно ќе ги отвори вратите за 
нови начини на размислување “, заклучува Реџа.

Линда Гусија, социолог и член на  Филозофскиот 
факултет, зборува за Мапирање на сеќавањето- Косово.

“Од самиот почеток идејата беше да се разгледа 
сеќавањето кое е најмаргинализирано и не е дел од општото 

колективно сеќавање. Ги анализиравме заборавените или 
маргинализираните елементи. Ова беше земено предвид 
бидејќи 90-тите години се многу важни за нашиот 
идентитет ; идентитот на Косово пред и по војната “, вели 
Гусија.

На факултетот, Одделот за историја го предава 
предметот “Усна историја”, а одделот за социологија 
во својата наставна програма го вклучи предметот 
“Колективно сеќавање”. И двата предмета значително го 
поддржуваат зајакнувањето на знаењата што студентите ги 
стекнуваат во полето на справување со минатото.

“Мислам дека  неопходно е да се разговара за минатото. 
На универзитетот почнавме повремено да разговараме 
за справување со минатото на различни начини, но тоа 
не се случува на поструктуриран или сеопфатен начин. 
Справувањето со минатото е повеќе иницијатива на 
невладини организации, отколку на државно ниво “, 
додава Гусија.

Исто како Шемси Красниќи, Гусија вели дека 
Академијата, со своите тешки услови и недостаток 
на поддршка за истражувања или конференции, 
континуирано инсистира на развивање на полето на 
справување со искуството на војната во Косово и со 
колективно сеќавање.

Гусија зборува за тоа како Косоварите немаат чувство 
на затворање и правда и како  справувањето со минатото е 
неопходно за нашето општество.

“Мислам дека има повеќе од еден пристап кон заборавање, 
а општиот пристап за минатото беше да се продолжи, да се 
воспостави држава, да се гледа напред. Мислам дека ова е 
меч со две острици. Фактот дека во Косово околу 70% од 
населението се состои од луѓе помлади од 35, што е добро, 
бидејќи голем дел од населението  не се сеќава многу добро 
на војната. Но, справувањето со критиките со минатото е 
неопходно. Тоа делува како катализатор и е незаменливо “, 
заклучува Гусија.

Значи, иако справувањето со минатото не е особено 
присутно во академското образование во Косово засега, се 
чини дека има надеж  да стане повеќе присутно во иднина, 
благодарение на имињата споменати во овој текст и 
благодарение на другите кои наоѓаат начини да се справат 
со минатото, во една средина која не остава простор за 
академско истражување и студирање. На овој начин, 
новите генерации можат да се едуцираат,  не да забораваат, 
туку да се справат со минатото на свој начин, бидејќи без 
минато не може да се изгради стабилна иднина.

Арбер Селмани е независен новинар и писател  од 
Приштина. Тој има диплома по маркетинг и неговите 
области на интерес и ангажман се културни студии, 
мултикултурализам, справување со минатото и теми 
поврзани со ЛГБТ. Во 2013 година тој беше избран за 
косовски новинар на годината од страна на ОН-Жени 
и УНДП.
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Не се слушаат никакви гласови покрај 
дамата на куќата, Фердоние Черкези. И 
покрај тоа што не е нејзината професија, 
сега таа работи како водич. Често, гласот 
ја издава, во нејзиниот дом, кој сега 
официјално е музеј. Куќата е тивка и 
празна. Сепак, таа е полна со сеќавања 
и болка што само таа може да ни опише. 
Можеби ова е музеј  кој таа би сакала да не 
постои. Меѓутоа, преку овој музеј таа ги 
едуцира и негува генерациите во Косово. 
Со нејзините моќни емоции и визуелната 
вистина на куќата, таа се чини дека е 
најтажниот учител на Косово.

Таа зборува за играчките, за предметите, 
за сликите и за облеката што сега е 
прикажана. Еднаш, тие биле користени 
од пет други членови на семејството, кои 
веќе не се тука. Се сеќава на сите петмина 
од март 1999 година. На 27 март, група 
маскирани полицајци ги зеле. Заедно 
со петте мажи од нејзиното семејство, 
маскираните полицајци зеле шест други 
мажи, вкупно единаесет. Нејзините четири 
сина: Едмонд, Артан, Ардијан и Арменд, 
и нејзиниот сопруг Халим. Подоцна, го 
одвеле нејзиниот внук Вегим, нејзините 
соседи, Скендер Дилхасиј со неговиот син 
Муртеза. Заедно со нив, го одвеле нивниот 
семеен пријател Шпејтим Имерага  со два 
сина од семејството Јетиши кои баш во тој 
момент биле во нивната куќа, Шпенд и 
Фатос.

Таа сè уште не знае ништо за тројцата 
членови на нејзиното семејство, освен 
коските на нејзините двајца синови кои ги 
закопа во 2005 година. Таа продолжува да 
бара знак од другите.

Живеам за да 
зборувам за тоа

Иако во тага, Фердоние  одлучи да му 
каже на светот што се случило во нејзиниот 
дом, и покрај  солзите, кои  таа едвај ги 
контролира. Таа никогаш не се откажала. 
Од денот по ослободувањето на Косово 
до денес таа е дел од бројни протести и 
состаноци, барајќи да се открие судбината 
на исчезнатите. Нивното постоење е 
трансформирано во жив сведок за она што 
се случило во Косово пред 17 години. Таа 
продолжува до ден денес, раскажувајќија  
својата приказна по илјада пати на сите 
луѓе кои го посетуваат нејзиниот музеј.

“Искрено кажано, секој од нас се 
навикнува на одредена професија. Ова 
раскажување на приказната стана еден вид 
професија за мене “, вели таа.” Не можам 
да се сеќавам колку луѓе ме посетиле во 
овие 18 години. Тоа е толку тешко, секој 
пат кога ќе ја раскажам оваа приказна 
повторно се враќам на тие моменти. Како 
беа одземени, како беа однесени. “

Ваквите случаи како овој на Фердоние, 
го претворуваат споменот од ментална 
состојба во активност. Веќе е многу добра 
во тоа, детално им кажува на гостите, без 
да заборави на должината на кошулите 
на синовите и сопругот. Таа зборува за 
секоја слика во рамките и за натписите 
напишани со едноставен компјутерски 
фонт, со помош на здружението “Thirrjet 
e Nënave”(Крик на мајката). Секој има 
приказна, а таа ги постави една по друга.

На еден агол од собата, некои искинати 
алишта се заклучени во стаклена полица. 
Истата облека што нејзините два сина ја 
носеа на денот кога беа заробени. Сега, тие 
се дел од нејзиниот музеј, како сеќавање, 
со желбата за чување на вистински работи. 
Овие спомени сега го создадоа односот со 
минатото и ги отсликуваат перцепциите 
за минатото. Друга лулка е онаа во една 
од собите. Тоа е лулка што одамна, 
Мајка Фердоние им ги пеела најубавите 
приспивни песнички на синовите. Лулката 
сега е празна, но таа еднаш веруваше и се 
надеваше дека ќе ја искористи за внуците.

“Јас ништо не сменив и ништо не 
исфрлив. Сè е тука, и ги гледам овие 
предмети. Ги чував и најмалите и 

Нашиот автор, Дардан 
Хоти, се сретна со една 
многу силна жена, која ја 
претвори својата куќа 
во музеј за да се бори 
против заборавот.
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наједноставните работи. Предметите што 
ги користеа во нивната ќебапчилница, 
играчките и сѐ друго “, вели Фердоние.

Во фиоките има неколку литри ракија 
што нејзиниот сопруг и синовите ја 
направиле со љубов. Прибор за готвење 
од “Орекс”, ресторан во сопственост на 
семејството Черкези. Во таа полица може 
да се најдат очила, часовници и други 
предмети. Над неа се поставени неколку 
пара чевли.

Постои приказна од минатото за секоја 
предмет. Минато што беше застрашувачко 
за Фердоние. Сега, таа  црпи сила од 
музејот, што таа го претвора во архива на 
спомени. Овие архиви сега се споделуваат 
и стануваат дел од колективното сеќавање.

“Фала му на Бога што сме слободни да ги 
раскажуваме овие приказни. Со тоа што ги 
криеме, никогаш не постигнуваме ништо. 
Секој не тераше да молчиме, а за среќа 
сега сме слободни, знаеме дека постоиме 
и имаме приказни за раскажување “, вели 
таа.

Иако нејзиното тело трепери од секој 
збор што излегува од нејзината уста, 
Фердоние се уште има сила: “Ако не беше 
вака, оваа куќа немаше да постои”.

Таа повторно се соочи со тешкотии. 
Не постои професионална индивидуална 
или државна поддршка за да се грижат за 
нејзините сеќавања. Државата сé уште нема 
назначено ниту едно лице да работи таму. 
Досега, единствената помош што ја добила 
од институциите е плочата поставена на 
влезната врата од страна на Институтот за 
заштита на спомениците во Ѓакова.

“Немам никој кој ќе биде одговорен за 
ова место. Според одлуката, вработениот 
требало да биде назначен за да се грижи за 
местото и за водичот. Една година помина, 
и никој не се појави, ништо не се промени. 
Ми беше кажано дека нема буџет. Исто 
така, покривот треба да се поправи. Ова 
е првото нешто што треба да се реши. 
Ми беше ветено, а јас чекам. Постои соба 
која ќе служи како канцеларија.Треба 
да се работи и за греење на куќата “,вели 
Фердоние.

“Тие ќе ја вакумираат облеката за остане 
таква каква што е. Бог знае само кога тоа 
ќе се случи. Тие ја донесоа облеката кога го 
најдов мојот најстар син. Облеката беше 
неизмиена. Самата си ја измив и ја оставив 
тука”, продолжува со својата приказна.

Нејзините приказни помагаат за 
поголем процес во општеството - за 
помирување со минатото. Проектите како 
што е музејот на мајка Фердоние  не можат 
да ги постигнат целите на транзициската 
правда, но можат да понудат поддршка. Тие 
имаат потенцијал да создадат простори за 
демократско вклучување и да го охрабрат 
ангажирањето на помладите генерации во 
човековите права.

Тие можат да го претстават минатото 
како нешто што не треба да се остави само 
на историчарите, туку како нешто што, 
ако не се прифаќа со чувствителност, може 
повторно да се случи.

Дардан Хоти е новинар и уредник кој 
работел за разни медиуми во Косово 
повеќе од седум години. Тој ја доби 
новинарската награда за најдобра 
приказна за сиромаштија од страна на 
Косовскиот тим на Обединетите нации 
во 2013 година.



Мултиетничкото 
образование е потребно 

од рана возраст

Децата треба да изразат желба да 
учат во разновидна средина, затоа 
ние треба да ги подржуваме и да 
стремиме кон зајакнувањето на 
мулти-етничките училишта, не 
само во Македонија туку насекаде, 

аргументира Кристина Атовска. 
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Во насока на креирање одговорно мултиетничко општество, образованието како 
социјализациски фактор треба да биде приоритет во креирањето политики. Во држава како 
Македонија потребата од интегрирано образование е нужна. Меѓусебното разбирање, како 

и надминувањето и прифаќањето на разликите е наметната потреба. Во таа насока, образованието 
ја игра клучна улога во креирањето на мирно општество. Во само неколку училишта во земјава се 
направени услови и функционираат мултиетнички паралелки, едно од нив е основното училиште 

Петар Здравковски Пенко, во кое се учи на македонски, албански и турски јазик. 

Професорката Хатиџе Топали од ОУ Петар Здравковски Пенко вели дека ефектот од 
заедничкото учење на меѓусебните разлики е подобро разбирање на сегашноста.  Освен тоа  
заедничкото учење во пракса значи и заедничко креирање на иднината, односно на општеството 
во целост.  На прашањето како се изучува историјата, односно дали содржините во учебниците 
придонесуваат кон соочување со минатото во насока на разбирање на различностите и нивно 
прифаќање, професорката Топали вели дека она што се изучува во учебниците ниту одблиску не 

е доволно. 

Освен формалното образование и она што се учи на часовите, важно е и да се обрне внимание 
на тоа какви меѓусебни односи градат децата надвор од училиштето. Како тие се однесуваат на 
одморите или по часовите, говори многу за придобивките од мултиетничкото образование. 
Професорката Топали вели дека во нивното тројазично училиште, учениците немале проблеми 
меѓусебе. „За време на одморите, учениците постојано се заедно, се дружат и разговараат за она што 
се случува на часовите. Сепак, останува потребата да работиме на односите за да се дружат повеќе 

и по часовите“ – вели Топали.  

„Придобивките од учење во мултиетничко училиште се дружење, позитивна клима на 
училиштето, запознавање со  различните култури и традиции. Јас мислам дега оваа многу помага за 

соочување, односно разбирање на минатото“ – вели професорката Топали. 

Учениците немаат целосен (и адвекатен на нивните години) приказ за она што се случувало во 
минатото, но ниту системот не е прилагоден во насока на адвекатно разбирање на историјата, сметаат 
голем дел од професорите. Минатиов период беше особено тежок за образованието, се наоѓаа 
дискриминаторски грешки во содржините,  се повлекуваа учебници...  Сепак, допрва ќе се прават 
ревизии на содржините. Не можеме да го занемариме фактот дека нашето образование потфрли 
во однос на градењето толерантно општество, токму затоа приоритет треба да бидат рефоримите 
во образованието. Општествените вредности и  норми се учат од најрана возраст што ја наметнува 
потребата од се повеќе мултетнички училишта. Мултиетничките програми треба да почнат да се 
применуваат не само во основното, туку и во средното образование, сметаат и професорите кои ги 
посетивме од еднојазичните учиишта. Она што може да се забележи од однесувањето на учениците 
од еднојазичните училишта е отсуството на толеранција. Професорите од овие училишта исто 
така велат дека треба значително да се подобрат содржините во учебниците, во насока на подобро 
разбирање и надминување на разликите на сите етнички заедници.  Познавање на јазиците уште 
повеќе би ја зацврстело пријателската врска помеѓу децата од најрана возраст, сметаат голем дел од 

професорите кои  посочуваат дека децата имаат желба да учат за различностите. 

Мултиетничките училишта во земјава ги има во мал број, а токму тие се успешниот пример кој 
треба да биде имплементиран во голем број образовни установи. 

Кристина Атовска е новинарка од Македонија, која својата кариера ја започнува веднаш по 
дипломирањето. Вработена во Телевизија 24, каде покрај од политички, економски и кризни 
настани известува и за работничките права во земајва преку изворите во синдикатите. Во 
меѓувреме неуморно се залага за правата на новинарите и медиумските слободи, дури и пред 
да биде избркана од своето прво работно место поради колумна со критика за поранешна 

министерка.



МИЛО МИ Е ШТО ТЕ ЗАПОЗНАВ!
Ова година, 18 годишни ученици од средните училишта од целиот Балкан се сретнаа во Мостар 
за да научат и дискутираат за споделените и оспорувани наративи од минатото. Мотото на 
училиштето Оспорената историја. Ова е тоа што учесниците зедоа дома

Ја имав можноста да научам многу за пост конфликтните 
механизми додека се дружев со млади и креативни луѓе од 
целата регија. Ние учесниците на работилницата се враќаме 
дома со надежта за подобрување на меѓусебните односи 
,кои што очигледно се допрени од негативните политички 
влијаниа 

(Уна Алиќ, учесничка од Тузла ,Босна и Херцеговина)

Беше навистина незаборавно искуство. Предавачите 
беа одлични и работите што ги предаваа беа релевантни и 
интересни. Во целина ,ова искуство беше значајно за мене  
затоа што сретнав многу прекрасни луѓе од целата регија и 
научив работи за кои не не научиле во училиште. 

  (Уна Лајиќ, учесничка од Белград,Србија)

На почетокот,ние бевме само адолосценти од различни 
Балкански држави,но после првиот ден,веќе не можеше да 
се разликува која група ја репрезинтираше Косово, Босна 
и Херцеговина или Србија, додека ние сите се дружевме 
заедно во измешани групи. Памтам еден од предавачите  
ни кажа  Ако општата популација од  нашата држава  ќе го 
имаше истиот начин на размислување како луѓето во оваа 
соба, ние ќе бевме во многу подобра положба, и економски 
и политички. 

(Амил Салихи, учесник од Призрен)

Ние сме научиле многу за споменици и културно 
наследство, но исто така сме научиле и да гледаме на 
историјата на различен начин, и ова работилница е од 
голема корист. 

(Теодора Стефанович, учесничка од Крушевац, 
Србија)

Никогаш немав сретнато луѓе од Босна или Србија 
пред да заклучам дека е навистина интересно  да ги 
слушнам нивните мислења и да видам како тие ја гледаат 
историјата на мојата држава, како тие ги гледаат албанците. 
Истовремено и јас научив многу повеќе за нивната култура  
и дури сега гледам како ние делиме многу заеднички работи 
затоа што сме од истата регија. 

(Дрин Красниќи, учесник од Пеја, Косово)

Секогаш имам работено со помлади генерации,затоа 
што тие го имаат најголемиот потенцијал за промени. 
Им верувам на младите, тие се поспремни да ги надминат 
предрасудите и да го променат начинот на перцепција 
на другите. Исто така тие се генерациите коишто треба 
да водат со ова општество во иднината и да ја обликуваат 
нашата реалност. 

(Сабиха Чехајлич-Кленси, воспитувач од Сараево, 
Босниа и Херцеговина)

Најосновното прашање кога управуваме 
со минатото е Од каде ке започнеш? И во која 
димензија,историска-социјална,културна или политичка-
ке ја вклучиш? Одговорите на овие прашања го 
олеснуваат или го спречуваат справувањето со минатото. 
Летното школо за школата на предизвиците во 
Мостар се осврна на прашањето за справувањето 
со минатото од едукативна гледна точка. 
Ќор-сокакот во Балканот е длабоко вкоренет 
во едукативниот систем којшто на некој начин 
ја репродуцира културата на конфликтот, со 
демаркација на два или повеќе опозицикжски страни. 
Навратите на секој човек ги дехуманизира луѓето на 
другите држави со обврзување од нивните страдања.Овие 
импресии беа израснати во дискусија кога сите учесници 
на летната школа ги поделија нивните ставови во врска со 
истата. Овие богатства од летното школо обезбедија многу 
сеопфатен пристап кон сите жешки теми од минатото. 
Мислам дека ова врста на едукација  е од критична важност 
за целата регија  и треба да служи како модел за едукативните 
институции околу Балканот

треба да служи како модел за едукативните институции 
околу Балканот

Дали сакате да дознаете повеќе за ова летно училиште? 
Одете на www.dwp-balkan.org и прочитајте ја написот 
на блогот “Справување со минатото преку собири 
на млади од различни постконфликтни општества” 
напишани од двајца учесници.
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Новости 

Следно 
издание 
Во следното издание на Балканска 
Перспектива ние ќе го следиме прашањето  
каква важност има Правдата во процесот 
на Справување со минатото и како 
специјалните судови може да придонесат 
на правда и помирување.

Промоција на книгата 
“Србите и Албанците низ 
вековите” на Петрит Имами

Отварање на Косовски  
документарен центар 

14ти Ноември 2017,ЕУ Информативен и Културен Центар,Приштина
63 улица Мајка Тереза,Приштина 1000,Косово
После промоцијата на книгата “Србите и Албанците низ вековите” од 

Петрит Имами во Миредита,добар дан! Фестивалот во Jуни оваа година 
во Белград,една дискусија и промоција зафатија место вo Приштина,исто 
така организирани од Миредита,добар дан! Фестивалот во издавачката 
куќа Самиздат Б92.

Книгатa слична на енциклопедиjа,вклучувајќи ги речиси сите 
расположливи информации од историските извори ,архиви,теренски 
истражувања,интервјуа со сведоци и полiтички актери,се обидува да даде 
одговори на односите на овие народи кои живеат рамо до рамо повеќе од 
илјада години.

Говорниците на овој настан ги вклучуваат г.Александар Павлович 
(Институт за Филозофија и Социјална Теорија), г. Шкелзен Малиќи 

(Филозоф)
  и г. Шкелзен Гаши ( Издавач) 
Настанот ќе се води од г.Веран Матич директор на (Самиздат Б92)
Фестивалот Миредита,добар дан е организиран од (Интегра) Косово во 

соработка со “Косовската фондација за отворено општество”,  “Младината 
организација за човечки права” Србија и “Граѓански Инициативи” Србија,и 
поддржана од Charles Stewart MOTT Foundation,Швајцарската Амбасада  
Приштина и Министерство за Култура во Косово.

На крајот од Септември,оваа година,Косовскиот документарен центар е 
отворен од Хуманитарниот Правен Центар во градската библиотека “Hivzi 
Sulejmani” од Приштина. 

Во рамките на изложбата девет кратки филмови,врз основа на податоци 
од живи испитувања кои се претставени во Хага, ја испитуваат истрагата од 
испитувањето против Слободан Милошевич,Властимир Додевич,Никола 
Саинович,Рамуш Харадинај и Фатмир Лимај.

Покрај овие филмови,има и привремена изложба на фотографии од 
Wade Goddart од Нова Зеланда за време на војната во Косово и скулптури 
на оружјата на косовскиот скулптор Ismet Jonuzi.

Извршниот директор на HCL Косово,Bekim Blakaj,охрабрените 
преживеани,за нивните приказни да се документираат во Документарниот 
Центар или да понесат предмети од времето на војната. Исто така,истакна 
дека сослушувањата на косовската специјална комора,ќе се одржи во Хага 
против поранешните косовски ослободителни армиски единици.

Документарниот Центар е сега отворен за јавноста и планиран да биде 
место за истражување и информирање,особено за студентите кои сакаат да 
научат повеќе за војната и  ICTY.

Косовски Документарен Центар,Градска Библиотека “Hivzi Sulejmani”, 
St Sadik Bekteshi, No 16 Prishtina.
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Импресум
Balkan.Perspectives објавен од страна на форум  ЗФД

Форум Цивилен Мировен Сервис (forumZFD, Forum Ziviler Friedensdienst) е Германска организација која е основана во 
1996. Таа обучува и ангажира експерти за мир на конфликтни региони каде што тие работат заедно со локалните партнери 
за промовирање на мирен соживот и ненасилна резолуција на конфликти. Стратешкиот партнер за  Западен Балкан е Пакс 

Кристи во епархијата Ахен. 

Во земјите од  Западен Балкан, фокусот е на проекти во областа на справување со минатото и поттикнување на дијалогот 
меѓу спротивставените страни. Ова вклучува проекти за училишно посредување, поддршка на граѓанското општество или 

подобрување на капацитетите на медиумите за поконструктивен пристап кон справувањето со минатото.

Програмата е финансирана од страна на Германското Федерално Министерство за Економска соработка и развој (БМЗ).

Уреднички тим:
   Јоханна Балсам, Сунита Даутбеговиќ-Бошњаковиќ, Вјолца Ислами-Хајрулаху, Нора Малиќи, Вјера Рулјич, Нехари Шари
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Одрекување од одговорност
Balkan.Perspectives е креирана како регионална платформа за конструктивни дебати за справување со минатото. Изнесените 
ставови на ова списание се оние на соработниците и не ги одразуваат мислењата на уредничкиот тим или на Форум ЗФД и 
неговите партнери. Издавачите редовно и внимателно ги проверуваат линковите промовирани во ова месечно списание, но тие 

не можат да преземаат одговорност околу содржината на надворешните интернет страници.

Копирањето или ре-дистрибуирањето на овој материјал, било на електронска или печатена форма е дозволено, под услов да не 
се промени текстот и да бидат вклучени соодветните цитати. Списанието не се наплаќа.

За повеќе статии и информации во врска со темата за справување со минатото посетете ја нашата веб-страница: www.dwp-
balkan.org!

Канцеларијата во Косово:
Сејди Круезиу 16 - Пејтон

10000 Приштина

Канцеларијата во Босна и Херцеговина:
Бранилаца Сарајева 19 Б

71000 Сараево

Канцеларијата во Србија:
Проте Матеје 17
11000 Белград

Канцеларијата во Македонија:
Борка Талески 11/4
1000 Скопје 


