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ВЕСТИ И НАЈНОВИ ИНФОРМАЦИИ
ОД РЕГИОНОТ
„Атлас на босанските воени злосторства, 19921995“, 2019 @ Србија, Хрватска, Косово, Босна и
Херцеговина
Во текот на 2019 година, Центарот за истражување и
документација од Сараево (RDC) и Мрежата за градење мир,
во соработка со Цивилниот мировен форум (forumZFD)
од БиХ, организираа презентации на Атласот на босанските
воени злосторства 1992-1995 година (Атлас) во регионот. На
завршната презентација, на 12.12.2019 во Сараево, Босна и
Херцеговина (БиХ), официјално беше поставен Атласот
на интернет, на веб-порталот на RDC www.mnemos.ba.
Атласот користи Google Earth технологија и документирани
докази од повеќе извори, вклучувајќи ја и архивата на RDC,
за обезбедување на географски прецизни карти кои може
да се прегледуваат и на кои може да се лоцираат местата на
злосторствата, штетите и човечки жртви документирани од
војната во БиХ (1992-1995), како и спомениците, настаните
и локациите на значајното културно наследство во врска со
војната.
Пристапете на веб-страницата www.mnemos.ba, за да ја
преземете датотеката на Атласот за да може да ја употребувате
со Google Earth и да зумирате на картата на БиХ. Четирите тома
на Босанската книга на мртвите, исто така, ќе бидат достапни на
Атласот за бесплатно симнување.

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Фото: „Инвестирајте во футуризмот“, панел-дискусија,

„Да инвестираме во футуризмот“, 2019/11/22 @
Кино Култура, Скопје
Што се случи со модернистичката архитектура на Скопје? Дали
градот го чува ова материјално и културно богатство? Дали се
овие градби заштитени? ХАЕМУС и форумЗФД дискутираа
на овие прашања на заедничката панел-дискусија во Кино
Култура. Говорниците доаѓаа од Факултетот за архитектура,
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Управата за заштита на културното наследство, ХАЕМУС,
Институтот за етнологија и антропологија и Полската академија
на науките. Пред панелот беше прикажан „Бетонски сонувачи:
епизода Скопје“, документарен филм за модернистичкото
архитектонско наследство на Скопје, резултат на напорите
за обнова по земјотресот во 1963 година, како и актуелните
ставови за овој период од историјата на Скопје.

СРБИЈА

Фото: Панел „Можат ли популистите да нè извлечат од
воениот наратив?, Срѓан Вељовиќ

Панел-дебата „Можат ли популистите да нè
извлечат од воениот наратив?“ (обелоденување на
масакрот од Ахмичи), 28.11.19 @ Комбанк дворана,
Белград
На 28 ноември 2019 година, Цивилниот мировен форум (forumZFD), во соработка со СЕНСЕ-центарот за транзициска
правда во Пула, Хрватска, беше домаќин на дебатата „Можат
ли популистите да нè извлечат од воениот наратив?“, како
заклучок на завршната фаза на нивниот заеднички проект за
2019 Обелоденување на масакрот од Ахимичи. На панелот
се вклучија експертите и воени стручњаци: Дејан Јовиќ,
професор на Факултетот за политички науки во Загреб,
Дино Мустафиќ, директор и јавен застапник на РЕКОМ
од Сараево, Срѓан Милошевиќ, историчар од Институтот
за современа историја на Србија и Мирко Кларин, новинар
и автор на интерактивните наративи на СЕНСЕ-центарот
за транзициска правда. Наративите за страдањата на селото
Ахмичи, кое беше цел на нападите на 16 април 1993 година,
како и наративите за страдањата во Сребреница, Бура,
Косово, и потиснувањето на историјата и сеќавањето, беа
презентирани на панелот. Беше посочено дека поствоената
состојба во државите на поранешна Југославија е заситена
со производството на лаги, зголемување на злосторствата, а
не кон жртвите и агресивниот дискурс.
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Добредојдовте во тринаесетото издание на Балкански Перспективи.

Драги читатели,
Медиумите се нашиот прозор кон светот и до сите
настани што се случуваат околу нас. Се потпираме
на нив, да се информираме за тековните и минатите
настани, да добиеме детали кои инаку не би можеле да
ги знаеме, да ни помогнат да ги интерпретираме тие
детали и да реагираме на нив.
***
Бидејки информацијата е моќ, медиумите имаат
големо влијание на тоа како ги интерпретираме и
како реагираме на настаните, и како ги поврзуваме
со нашето минато и со нашите идентитети. Низ
светот, медиумскиот пејзаж е презаситен со таблоиди,
„кликбејти“ и сензационалистичко „новинарство“,
испорачано од медиумските конгломерати, кои се
предводени од могули, чиј интерес е да продадат
„вести“, наместо да информираат, анализираат или
прашуваат. Истражувачкото и критичкото новинарство
не може да се спореди со таблоидите по тиражот,
ниту па може да ја привлече публиката со моментално
задоволство, нешто на што сме навикнати во времето
на социјалните медиуми. Со скратен распон на
внимание, кој сака да троши време на длабинско и
критичко новинарство?
***
Но без ова новинарство, како индивидуите и
општествата можат подобро ја разберат сегашноста
и минатото? Кога се соочуваме со себе си и со
своето минато, тоа бара макотрпна работа и обид
критички да се анализираат минатите појави, особено
трауматичните, и структурите кои ја одржуваат нивната
појава. Како поинаку да добиеме целосно разбирање
и на некој начин, да ја добиеме можноста да се
помириме со минатото? Повторното преживување на
војната е неизбежно кога политичарите и медиумите
овековечуваат идеи за „жртви“, и продолжуваат да
„плукаат“ воспалителна и дихотомна реторика на „нас
и нив“. Сепак, медиумите имаат потенцијал да служат
како рефлективен, аналитички и превентивен ресурс

кој ја истакнува и ја става под прашање оваа реторика и
одбира да не ги поддржува доминантните наративи.
***
Во Западниот Балкан, пост воените општества сè уште
се трудат да го обноват својот живот, додека тензиите
лежат под површината. Пораките на медиумите
кои се под влијание на „политиката на денот“ се
дестабилизирачки фактор. За некои луѓе, ова е лошо
маскирана пропаганда, некој вид на политички
„спин“, свртен од многуте политички елити кои беа
на власт во деведесетите и беа достапни на јавноста од
страна на мејнстрим медиумите. Притоа, медиумите
овековечуваат разделувачка реторика, не дозволувајќи
им на општествата да се одвратат од оваа реторика, или
да размислат за своето трауматично минато.
***
Во оваа средина, просторот за новинарите да ги
истражат сите страни на комплексните приказни,
да известуваат за сегашните и минатите настани
базирани на факти за да ги предизвикаат доминантните
општествени наративи е ограничено.
И не само ограничено, туку и опасно.
***
Во ова тринаесето издание на Балкански.Перспективи,
автори од академијата, новинарството и правото,
Дафина Халили, Динко Грухоњиќ, Душица
Нофитоска, Д-р Лејла Турчило, Сара Велага, Сербезе
Хаџиај, Теофил Панчиќ и Жанета Здравковска се
осврнуваат на моменталната состојба на медиумите
во регионот, структурите кои ги поддржуваат, и што
може да се смени за да се даде простор и внимание на
сите страни на приказната, се со цел да се предизвикаат
доминантните интерпретации на минатото и да се
допринесе кон конструктивниот дискурс на овие теми.

Се надеваме дека ова издание на Балкански.Перспективи ќе ви биде
интересно четиво и предизвик. Како и секогаш, вашиот фидбек е секогаш
ценет.
Среќни празници! Се гледаме во новата 2020 година.
Ванеса Робинсон Конлон/ Главен Уредник
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ДАЛИ Е ТАБУ ДА ПРИЈАВИТЕ ИЛИ
ОТВОРЕНО ДА ЗБОРУВАТЕ ЗА ВОЕНИТЕ
ЗЛОСТОРСТВА ВО ВАШЕТО ОПШТЕСТВО?
ВОКС ПОПУЛИ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

КОСОВО

Во нашето општество сè уште е тешко да се зборува
за воените злосторства бидејќи луѓето се поделени и
често имаат негативни реакции на извештаите за воени
злосторства. Не само што е предизвик како новинар
да работите на овие теми, туку станува сè потешко да
разговарате за ваквите теми и во неврзан разговор.

Зависи од тоа кој е сторителот и како се зборува за
воените злосторства. Во Косово, ако се посочува дека
косовски Албанци извршиле воени злосторства, во
најдобар случај се смета за табу-тема, а во најлош случај,
се смета за предавство. А. О. (24)

С. Н. (28)

Проблемот е во тоа што тука сите имаат своја вистина и
своја верзија на приказната. Невозможно е да се прифатат
извештаите во медиумите за воените злосторства бидејќи
дискусиите и аргументите еруптираат на социјалните
медиуми. Би било одлично доколку би можеле објективно
да зборуваме за случувањата од минатото, но сè додека и
пристапуваме на темата на овој начин, се разбира дека таа
ќе остане табу. Б. Ѓ. (27)
Сите зборуваат за војната на свој начин, и невозможно е да
се дознае вистината. Има многу подбуцнувања од страна
на медиумите во врска со војната, така што не мислам
дека е табу-тема, но на обичните луѓе им е тешко да ги
дешифрираат пораките што медиумите ни ги испраќаат.
Сите ние ја создаваме нашата сопствена вистина кога сме
оставени да ги толкуваме работите самите, и, се разбира,
сите сме поделени на сите нивоа, дури и кога ги толкуваме
таквите медиумски пораки. Л. Т. (26)

Како новинар, можам отворено да известувам за воените
злосторства. Сепак, важно е да се биде внимателен кога
новите информации излегуваат на површина, на пример,
ако некој политичар е обвинет за некое злосторство за
време на војната. Тоа би било многу чувствително, а
луѓето брзо реагираат. Во таквите случаи, новинарите
може да се соочат со закани. Во општеството постојат
повеќе ограничувања кога станува збор за воените
злосторства. Ако, на пример, сте жртва на силување за
време на војната, вие, како жртва, најверојатно, ќе бидете
осудувани и испрашувани за тоа зошто сте дозволиле
тоа да ви се случи, а тоа е поради менталитетот кој владее
тука. В. Ц. (26)
Во принцип, соочувањето и дискутирањето за воените
злосторства доживеа неуспех на многу нивоа во Косово.
Зависи од видот на злосторство за кое станува збор. Луѓето
тука, како луѓе кои преживеале војна, се фокусирани на
обнова на нивните животи. Не би рекол дека е табу да
се зборува за тоа, туку дека немаме државен механизам
за компетентно третирање и документирање на овие
злосторства. Доколку би постоел таков механизам,
верувам дека луѓето би зборувале, би се соочиле и би ги
залечиле своите рани. Ние не дискутираме за воените
злосторства, кои често се емотивни, како на пример
намерните убиства, тортурите, осакатувањата и друг
вид нечовечки третман. За одредени воени злосторства
не ни зборуваме, како што се силувањето на жените и
мажите. Ниту пак, зборуваме за психолошката траума
и последиците со кои продолжуваме да се соочуваме,
ниту за задолжителното служење во војска за време на
војната, ниту за неуспехот да се обезбеди фер судење,
ниту пак за оние кои се погрешно осудени или погубени.
Можеби не зборуваме за нив бидејќи не сме свесни, или
можеби се фокусираме на справувањето со другите
социо-економски предизвици на повоеното општество.
С. К. (26)

6

Списание за cоочување со минатото

СРБИЈА

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Како што поминува времето, судските процеси за воените
злосторства, се чини дека сè повеќе се одолжуваат.
Јавноста ги дискутира овие теми сè помалку, а медиумите
веќе едвај ги споменуваат. Како никогаш да не се случиле.
Тоа не е фер кон жртвите и нивните семејства. Ретко
се случува повеќе од еден медиум да известува за нив.
Постои медиумско затемнување за овие прашања бидејќи
тукашните медиумите се целосно во служба на Владата.
Воените злосторства и справувањето со минатото ретко
се споменуваат бидејќи тие не се во интерес на актуелната
власт. М. Л. (30)

Воените злосторства во нашата држава, не се тема во
секојдневниот живот. За среќа или несреќа, воениот
конфликт во Македонија не беше толку интензивен како
што беше случајот со другите земји од екс Југославија.
Некако оваа тема се заборави во јавноста. Но, тоа
што можам да го кажам е дека и во медиумите и од
инситутуциите, како воопшто да не се зборува за ова. А
да не зборуваме и дека оние кои беа обвинети за воените
злосторства денеска се на функција, па и така се сомневам
дека некој воопшто би прозборел на оваа тема. Д. С. (26)

Отсекогаш сум бил на страната на правдата, за кривично
гонење на сите форми на вина и обидот да се дојде до
вистината. Веќе извесно време се чувствувам измамен
бидејќи ниту слушам ниту читам нешто во врска со
воените злосторства, освен она што веќе го знам. Оваа
тема отсекогаш била табу-тема, но се сеќавам дека пред
неколку години јавните медиуми во Србија известуваа за
судењата за воени злосторства. За жал, тоа време е одамна
помина. Среќен сум кога ќе прочитам статија на оваа тема
или кога ќе слушнам прилог на онлајн радио, но тоа е
незначително и не е доволно за да ни помогне повеќе да
разбереме. Медиумите се далеку погласни кога станува
збор за издавањето на книги од осудени генерали, што е
недозволиво и неправедно. А. С. (43)
На училиште немавме можност да слушнеме или да
научиме нешто за војните во 1990-тите. Тоа беше
вистинска табу-тема, како што е и денес. Некои професори
сакаат да зборуваат за тоа сега, но не можат – не им се дава
простор за тоа. Најчесто, дискусиите се случуваат надвор
од наставната програма. Гледав многу за војните на YouTube. Во прво време, бев во шок. Дали е можно сето тоа
да се случило? Тогаш почнав да истражувам. Она што
е чудно е што тоа не се споменува во медиумите. Сега
разбирам многу повеќе отколку што разбирав порано –
тогаш, навистина, не знаев ништо. Значи, можам да го
споредам степенот до кој се дискутира за тоа или не.
Сепак, ретко наоѓам некакви објави во медиумите. На
моменти се срамам, понекогаш ми се плаче. А, понекогаш
ми се чини дека насекаде е исто бидејќи медиумите и во
другите земји не зборуваат за тоа, освен кога станува збор
за некоја годишна комеморација. Посакувам да беше
поинаку. С. Н. (24)

Па не знам што би кажала на оваа тема. Сметам дека
Македонија како држава има други огромни проблеми, па
поради тоа оваа тема речиси и да не постои. Можеби и не е
толку табу колку што имаме секакви различни проблеми.
Мојот впечаток е дека веќе оддамна, институциите
заборавија на воените злосторства. Поминаа речиси 20
години од војната, и по потпишувањето на Рамковниот
договор, a расчистувањето со воените злосторства не
заврши. А. Ф. (34)
Без соработка со институциите, не може да зборува или да
се известува за воените злосторства. Медиумите во земјата
не известуваат за ова, со исклучок на неколку дебатни
емисии, кои се појавуваат од време на време. Но сепак
сметам, дека главната пречка зошто оваа тема може да се
смета за табу е недостапноста на инстуциите на државата.
Замислете, кога би биле транспаретни и достапни, и кога
овие информации би биле видливи за сите, сигурно
ќе може да зборуваме на темава поинформирани и со
факти. В. Г. (51)

ПРЕИСПИТУВАЈЌИ
ЈА ВИСТИНАТА
ДАФИНА ХАЛИЛИ

На почетокот на 2015 година ја прочитав приказната во
„Балкан Инсајт“, за околу 170 Срби, од кои 90 од Косово,
коишто уште една Нова година ја дочекале во Крњача,
последниот колективен центар за бегалци во главниот
град на Србија. За време на војните во поранешна
Југославија, многу етнички Срби избегале од своите
домови во Хрватска, Босна и Херцеговина и Косово.
Во 1999 година, според податоците на УНХЦР, повеќе од
200 000 српски цивили го напуштиле Косово и се упатиле
на север, додека Мировните сили на НАТО влегувале
во земјата. Го следев ограниченото известување за
несигурната состојба на потенцијално стотици раселени
Срби, заборавени и од Србија и од Косово.
Во септември 2015 година, се најдов во колективниот
центар во Белград, кој се смета за најлош српски бегалски
камп, и работев на документирање на условите за
живеење на повеќе од 150 Срби. Повеќе од 80 од нив беа
раселени од Косово. Кампот е изграден во 1990 година за
да се засолнат Србите кои преку ноќ станале бегалци, и
очајните услови во кампот се должат на брзината со која
биле изградени овие прости бараки.
Шокантната глетка пред мене, и разговорите кои ги
имав со очајните жители кои живеат во овој колективен
центар, влијаеја на мене на начин кој никогаш претходно
не сум го доживеала. Го преиспитував моето разбирање за
начинот на кој новинарите го документирале живото по
војната на териториите на поранешна Југославија и колку
всушност, и самата сум била запознаена со различните
искуства со кои луѓето се соочиле за време на војната на
Косово.
Дали Србите од Крњача не беа и самите жртви на
режимот на Милошевиќ? Во неговите обиди за создавање
на Голема Србија за сите Срби, озлогласениот српски
политичар го трансформираше регионот во најкрвавото
боиште на војната кое Европа го видела од Втората
светска војна наваму. Кога српските сили се повлекоа,

со што се стави крај на нивната кампања за етничко
чистење и воени злосторства во Косово, и многу српски
цивили го напуштија Косово поради страв од одмазда
од страна на косовските Албанци. Дали нивниот страв
не беше оправдан, со оглед на прогонот и убиствата кои
се случија по завршувањето на војната?
Статијата што ја напишав за Крњача во 2015 година, беше
втората преку која ја истражував темата за справување
со минатото. Првата која ја напишав неколку месеци
претходно, беше за исчезнатите лица од Косово, кои
беа земени од страна на српските сили, и за болката која
ја чувствуваа нивните семејства додека чекаа да добијат
информации за нивните сакани.
Во текот на последните четири години почесто известував
за прашањата поврзани со транзициската правда во
Косово, пишувајќи статии за луѓето кои преживеале
сексуални злосторства за време на војната, за луѓе кои
преживеале масовни убиства, луѓе чии животи драстично
се промениле, луѓе кои се обидуваат да ги преживеат
траумите кои ги доживеале, како и за анксиозноста која
била резултат на тоа искуство и трае до денес, и за оние
кои нема да престанат да ја бараат правдата.
Потребно ми беше определено време да ја разберам
комплексноста на транзициската правда и воспоставените
механизми за третирање на масовното кршење на
човековите права. Без оглед на специјализацијата
на новинарите или на нивното знаење на точната
терминологија, исклучително е важно новинарите
кои известуваат за овие случаи да бидат „на терен“, да
набљудуваат, да зборуваат со луѓето и да се обидат да ги
разберат различните искуства и потребите на оние кои
страдале и продолжуваат да страдаат како последица на
војната.
Повеќето жртви на сексуално насилство за време на
војната во Косово се етнички Албанки. Земајќи го тоа

Списание за cоочување со минатото

Во целиот регион, медиумите и понатаму покажуваат
пристрасност преку известување за настаните – тоа се
согледува преку тоа чии зборови избираат да ги цитираат
и објавуваат, и кои страни на приказната ги раскажуваат.

предвид, случаите на сексуално насилство врз мажите и
жените кои не се Албанки, конкретно жени Србинки и
Ромки, исто така заслужуваат внимание во медиумите и
јавните дискусии.
Кога станува збор за исчезнатите лица, медиумите во
Косово се ретко толку храбри да известуваат за 400 луѓе
од српската и малцинските заедници, кои се меѓу 1.600
лица кои се сè уште исчезнати од војната.
Во целиот регион, медиумите и понатаму покажуваат
пристрасност преку известување за настаните – тоа се
согледува преку тоа чии зборови избираат да ги цитираат
и објавуваат, и кои страни на приказната ги раскажуваат.
Зборовите и искуства на малцинските групи се речиси
целосно исфрлени. Новинарите во голема мера не
успеаја да се дистанцираат од колективната меморија
на сопствената заедница и доминантните наративи
поврзани со етничката група на која тие припаѓаат.

што го вклучува напредокот и неуспесите на судењата за
воени злосторства, казните за сторителите, репарациите
за жртвите и поддршката која ја дала (или не је дала)
државата, треба да ја придружува секоја сеопфатна
новинарска истрага за злосторствата кои се случиле за
време на војната .
Вистинската посветеност на точната документација
често ги води новинарите од една приказна во друга.
Известувањето за транзициската правда во Косово
и во регионот доаѓа заедно со интелектуалната
одговорност да им се обезбедат на читателите нови
приказни и перспективи, наместо приказни кои само
ги репродуцираат доминантните, еднострани наративи.
Одговорните етнички новинарите мора да бидат
подготвени да копаат и да ја изложуваат вистината, дури и
кога вистината се спротивставува на доминантните воени
наративи или колективната меморија.

Мејнстрим медиумите имаат тенденција да се фокусираат
на реконструкција и републикување на траумите,
што дополнително може да ги виктимизира и (ре)
трауматизира преживеаните. Масакрите, масовните
гробници и депортации што се случиле за време на
војната може да бидат општо познати, но медиумите ретко
споделуваат соодветни или објективни информации за
начинот на кој судските системи на Косово или во Србија ги
третираат жртвите, како и начинот на кој законодавствата
не успеаја да им помогнат на одредени групи, или како,
19 години по војната, луѓето кои преживеале силување сè
уште немаат пристап до бесплатна, доверлива и безбедна
здравствена заштита.

Дафина Халили е наградувана новинарка, која живее и работи
во Приштина, Косово. Работи како новинар и уредник на „Косово
2.0“, независна медиумска платформа која покрива прашања за
човековите права и социјалната правда. Халили магистрирала
на тема за различноста и медиумите на Универзитетот на
Вестминстер, во Лондон, Обединетото Кралство.

Новинарите треба да ја бараат вистината. Во интерес на
јавноста треба да ја утврдиме вистината за сите повреди
на човековите права и да ги вметнеме овие вистини во
нашата поголема колективна меморија. Приказната
мора да оди подалеку од документација, без оглед
дали известуваме за силување, губење на животот, или
исчезнати лица. Разгледувањето на животот по војната,

Фото: Неизвесноста на раселените во Крњача,
Дафина Халили
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ТОВАРОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО
ЗА ВОЕНИТЕ ЗЛОСТОРСТВА ВО
КОСОВО
Фото: Ридван Сливова

СЕРБЕЗЕ ХАЏИАЈ

Ќе биде тешко да се заборави сликата на исплашеното
лице и сведоштвата, кои со мене ги сподели Ромка која
беше жртва на воено и повоено сексуално насилство во
Косово. За време на војната, таа била силувана од страна
на српските воени ветерани. Две недели по завршувањето
на војната, нејзината куќа била цел на напад од страна
на етничките Албанци, униформирани мажи кои ја
киднапирале една вечер во јуни 1999 година. Кога ја
вратилe следното утро, нејзината куќа била во пламен
и веќе била уништена. Речиси 20 години потоа, таа
сведочеше пред Меѓународниот кривичен трибунал за
поранешна Југославија (МКТЈ) во врска со насилството
извршено од страна на Србите во Косово, но не и за
насилството извршено од страна на етничките Албанци.
Некои од сторителите, кои беа косовски Албанци, им
биле соседи, па семејството се плаши да ги именува.
Војната во Косово заврши пред две децении, но за многу
жртви, страдањето и стравот продолжија со речиси ист
интензитет. Некои од жртвите веќе починаа во темнината
на нивните лични трауми, без да имаат шанса да го видат
лицето на правдата. Некои би можеле да сведочат само за
половина од својата вистина.
Како новинарка, јас ги истражувам воените и повоените
злосторства. Копајќи во најтемните страници од поновата
историја, често слушам приказни и сведоштва, за кои
претходно јавно не се зборувало.
Војната остави многу „двојни“ жртви, лица кои биле
силувани од страна на извршители од двете страни. Во
овој поглед, Ромките најмногу претрпеа.
Во нивните домови, болката и страдањата сè уште
се свежи. Овие случаи го покажуваат неуспехот во
документирањето на воените злосторства.
Две децении по војната, известувањето за воените
злосторства сè уште е минско поле. Многу новинари во
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Косово се исплашени да известуваат за злосторствата
извршени за време и по војната од страна на припадници
на Ослободителната војска на Косово.
Беа направени обиди да се прикријат злосторствата
извршени по војната, особено во периодот непосредно
по војната, со оправдување дека Србија извршила голем
број злосторства и дека правдата не била задоволена во
повеќето од овие злосторства.
Наративот околу воените злосторства во Косово во
голема мера е едностран. Има малку простор за жртвите
да излезат со фактите, кои би можеле да ја засенат славата
на борците етнички Албанци од ОВК.
Во Србија, државата ги штити воените злосторници,
многу од нив имаат истакнати улоги во општеството.
Во Косово, станува сè потешко и потешко да се поднесе
обвинение за оние кои се осомничени за вмешаност во
воените злосторства. Многуте години поминати оттогаш,
овозможија правниот систем во Косово да го изгради овој
едностран наратив. Многу бранители поврзани со ОВК
беа ослободени од обвиненијата за воени злосторства
поради недостаток на докази, што често беше резултат
на заплашувањето на сведоците.
Воениот дискурс во Косово ја следи траекторијата која е
прилагодена на политичките потреби на воените елити.
Од таа причина, на овој дискурс во Косово му треба нов
почеток.
Јазикот, кој се користи од секоја страна во врска со војните,
ги открива слабостите на двете земји во справувањето со
воените злосторства и со минатото. За време на војната,
наративите и непријателствата, исто така влијаеја и врз
известувањето на медиумите. Воениот дискурс од 1999
година ја ограничи и ја обликуваше јавната дискусија и
ги зацврсти етничките поделби, идентитети, идеологии
и колективното сфаќање на војната.

Списание за cоочување со минатото

Заклучоците произлезени од овој напис, главно, се
базираат врз основа на јазикот и на наративите од
војната кои ги користат етничките Албанци и Срби во
периодот по војната. Реториката за претстојната поделба
е во пораст. Сеприсутноста на реториката на поделба
делумно е причина и за продолжување на (ненасилните)
судири меѓу двете страни.
Додека ги истражував случаите на деца родени како
производ на силувањата што се случија за време
на војната од 1998-99 година во Косово, коешто е
најмрачното поглавје од војната на Косово, влегов на нов
терен во врска со новинарската етика и професионалната
одговорност. Една жртва, која го убила нејзиното бебе
родено како производ на силување, ме молеше да не го
откријам нејзиниот случај бидејќи ќе се самоубие. Тоа ме
држеше под постојан притисок и тензија.
Справувањето со минатото е тешка битка за генерацијата
која доживеа војна, која се обидува да се помири со
тешките оптоварувања од болното минато на Косово и
да се ослободи од него. Многу од нив не можат, а да не
гледаат зад себе со гнев.
За новинарите кои известуваат за овие воени злосторства,
не е предизвик само тоа што се изложени на тагата
и траумите кои произлегуваат од војната. Кратко
откако ја објавив сторијата за политичките атентати по
завршувањето на војната во Косово, мојот автомобил
двапати беше обоен со црвена боја.
Како новинарка, истражувајќи и известувајќи за
чувствителните теми поврзани со конфликтот во Косово
и во регионот, заклучив дека не е возможно секогаш
„новинарот да не се приврзе“. Човек не може и не треба
да биде секогаш неутрален кога ќе се соочи со сцени на
страдање и неправда.

Сербезе Хаџиај работи како истражувачки новинар
и уредник на вестите во Косово и на меѓународните
медиуми веќе 20 години. Таа главно се занимава со горливи
прашања, како што се корупцијата, човековите права,
безбедносните прашања, верскиот екстремизам, тероризам
и воените злосторства. Хаџиај, во моментов, е уредник во
Радиотелевизија Косово (RTK) и новинар во мрежата за
истражувачко новинарство „Балкан“ (BIRN). Претходно
има работено за дневните весници „Rilindja“, „Zeri“,„
Lajm“ и „Koha Ditore“. Била дописник од Приштина за
францускиот „Le Courrier des Balkans“, а неодамна ù беа
објавени статии и во „The Financial Times“, „Der Standard“, „Neue Zürcher Zeitung“ и „Al Jazeera“. Исто така,
пет години има работено како истражувач за „Navanti“, американска компанија за истражување и анализа.
Хаџиај примила 14 награди од локални и од меѓународни
организации за нејзиното известување за воените злосторства,
организираниот криминал, корупцијата, човековите права
и насилството врз жените.

Како новинарка,
јас ги истражувам
воените и
повоените
злосторства.
Копајќи во
најтемните
страници од
поновата историја,
често слушам
приказни и
сведоштва, за кои
претходно јавно не
се зборувало.
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ВИСТИНАТА КОЈА НЕ Е
КАЖАНА ВО ПРАВО ВРЕМЕ,
ПОЛОША Е И ОД ЛАГАТА
ЖАНЕТА ЗДРАВКОВСКА
Транспарентноста на институциите во Битола се
коригира кон подобро. Некои имаат портпароли,
одржуваат пресови, добар дел од надлежните се
достапни на телефонските повици од новинарите.
Но, битката која сега им престои на новинарите е
бараната информација да се добие брзо, уште истиот
ден, бидејќи ова е време на електронски медиуми, и
најважно е одговорот да биде целосен. Во тој поглед,
и институциите и новинарите имаат уште многу
заедничка работа.
Ова се дел од размислувањата на новинарите
од Битола, град на југот од Република Северна
Македонија, кој по Скопје се смета за еден од
најважните упоришта на журнализмот во државата.
Тука, и покрај тешките времиња за медиумите, успеаја
да опстојат една телевизија, радио, пет весници, три
портали и седум дописништва. Битола дала над
250 медиумски работници, а во моментов ги има
педесетина.
Новинарите не се алатка за власта да владее
„За нас, важно е да разберат одговорните на
институциите, без оглед на политичката партија
од каде доаѓаат дека новинарите не се маша за
манипулации или една од нивните алатки на
владеење. Да бидат отворени, транспарентни и
отчетни“, вели Анета Блажевска која веќе 22 години
работи како новинар.
Во интервјуата спроведени со пет искусни новинари
од Битола, кои со новинарство се занимаваат повеќе
од две децении, оценуваат дека институциите
сега за време на власта предводена од СДСМ (во
последните три години) се потранспарентни за
разлика од времето на ВМРО-ДПМНЕ (2006-2016).
Но, дека уште треба да се работи.
„Не знам дали постои сличен пример кај нас или во
опкружувањето, во 21 век, за време на претходната
локална власт во Битола, кога градоначалник
беше Владимир Талески, јас не бев повикувана
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на прес конференции во Општината, ниту на
останатите негови активности. Претпоставувам
дека незгодните прашања, за кои градоначалникот и
директно ме шиканираше со разни забелешки кога
ќе ги поставев, беа причина за таквиот однос“, вели
новинарката Емилија Мисирлиевска, дописничка
на ТВ Телма.
Слично е и искуството на Блажевска со претходната
локална власт. „Ме дистанцираа од сите настани на
Општината повеќе од три години, заради мојот
објективен и критички пристап кон работите и
случувањата“, вели таа. За сегашната власт додава
дека и покрај комуникацијата со некои портпароли
се случува да не добие одговор на поставено
прашање, со недели и месеци. „Едноставно за тоа
што им одговара не ви пишуваат“, додава таа. Стевче
Митревски, долгогодишен дописник на МТВ како
класичен пример за нетранспарентен однос од
претходната власт го посочува ЈП „Нискоградба“
кое избегнувало да му одговори на прашањата
за работењето иако се финансира со пари од
граѓаните. Мартин Николовски од Битола, студент
по новинарство во Анкара, Турција, кој веќе работел
во неколку медиуми во земјава, од Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни услуги пред неколку години
барал информација од јавен карактер и не ја добил,
а годинава му била испратена за два дена.
ТВ „Тера“ од секоја институција од која побарале
одговор, го добиле. Но, уредникот Стево
Башуровски, искусен новинар, вели друго прашање
е дали е тој целосен.
„Сегашната власт се обидува да ја подобри
транспаретноста. Прашање е колку тие
податоци можат да најдат примена во време кога
медиумите повеќе се занимаваат со тоа кој колку
фстаци изел на државна сметка и од тоа се прави
сапунска серија. Има подобрување во добивањето
одговори, но кај јавноста се има впечаток дека се
става акцент на ситни политички финти, отколку
на суштински промени“, вели Башуровски.

Списание за cоочување со минатото

На незгодни прашања, секоја власт реагира
исто-незгодно
Кога се во прашање незгодните прашања,
новинарите се согласуваат дека политичарите
од која власт и да се, реагираат исто, незгодно.
Само едни се повоздржани, други побурни.
Блажевска вели „или се лутат или одговараат
со ароганција“. Мисирлиевска вели дека сите
функционери незгодните прашања ги доживуваат
лично. Новинарот Митревски дополнува: „Ако во
моментот не реагираат, по настанот се информираат
од кој медиум е новинарот“, а Башуровски: „Ако
нештото не им оди во прилог, тогаш се обидуваат
да ја свртат темата на своја воденица“. Николовски,
пак, вели дека новинарите се кошмар за носителите
на јавна функција, но за разлика од претходно
кога беа јавно омаловажувани за поставување на
незгодни прашања, денес надлежните одговараат
на прашањата.
Новинарите од Битола многу потешко добиваат
информации од институциите во главниот град,
за разлика од колегите кои што работат во Скопје.
Во Битола има над триесетина институции, дел
општински, дел под капа на министерства, а само
шест имаат портпароли. Децентрализацијата
се спроведува со години, а институциите уште
се централизирани. Кога новинарите ќе им се
обратат за информација, ги препраќаат во Скопје.
Од 16 министерства на своите интернет страници
само МВР има објавено имиња на 17 портпароли
и нивни мобилни телефони. Во останататите
министерства најчесто одделението за односи со
јавност има назначени лица за слободен пристап
до информации, кои не се портпароли. Објавени
се фиксни телефонски броеви и мејл адреси, а
комуникацијата преку централа денес тешко се
одвива.
Од триесетина институции во градот , само
шест со портпароли
Комуникацијата е олеснета со Општина Битола,
Рударско-енергетски комбинат, Сектор за
внатрешни работи, Универизитет „Св. Климет
Охридски“ и Клиничка болница „Д-р Трифун
Пановски“ и Центар за култура зашто таму има
портпароли. Во интервјуата направени со нив, тие
велат дека главна заложба им е вистината да не се
премолчи.
„Вистината е единствениот начин за соочување
со реалноста. Никогаш не ја премолчувам
информацијата“, нагласува Методија Куновски,

портпарол на РЕК „Битола“, каде долги години
комуникацијата беше централизирана за разлика
од сега. И портпаролката на Општина Битола,
Емилија Сарафска, вели дека нема бегање од
незгодни информации и прашања. „Секогаш,
одредена информација може да не е во интерес на
институцијата. Но, во секој случај, транспарентноста
и вистинитоста на информацијата дадена во тој
момент е подобра од секоја лага “, вели Сарафска.
Портпаролите имаат работно време во
институциите, но тоа не важи за новинарите.
„Како институција МВР на новинарско прашање
било да е телефонски побарано, на мејл, фејсбук
или вибер, веднаш праќаме одговор, тековниот
ден, за најкратко време доколку во барањето не
се опфатени повеќе статистички податоци, кои
во истиот момент неможеме да ги добиеме, но се
трудиме за неколку часа или најдоцна наредниот
ден“, вели Сања Стаматова , портпарол на СВР.
Портпаролите велат денес преовладуваат
дезинформации и спинови. Куновски објаснува
дека интересот за РЕК „Битола“ во јавноста,
секогаш бил на високо ниво, но различните
интереси во сложените општествено – економско
– политички односи, не може и не треба да
го диктираат дискурсот. Сарафска вели дека
се случило новинарите да побараат одредено
толкување, без да кажат дека токму тоа ќе го
употребаат како наслов, кој алудира на нешто
сосем друго. И се случило на новинари од Скопје
да им каже дека градоначалничката нема термин во
наредните два дена да ги прими, а тие да направат
стенд ап пред Општина и да ја искритикуваат дека
не ги примила.
Но, и новинарите и портпаролите признаваат
дека целта им е заедничка, точно и проверено
информирање на јавноста, па соработуваат за
подобрување на состојбите. Освен на работните
места, и во слободно време се дружат зашто како
што велат сите излегле од новинарството каде
лебот има девет корки (тешко се заработува).
Анализата е дело на новинарот Жанета Здравковска
од Битола, која со новинарство се занимава дваесет години.
Кариерата ја започна како новинар во локалните телевизии
„Орбис“ и „Меди“, а потоа продолжи да работи како
дописник за националните весници „Дневник“, „Вест“,
„Утрински весник“ и „Радио Слобода Европа“. Сега е
агажирана како новинар во локалниот портал Апла.мк
и дописник на националниот портал Сакам дакажам.мк.
Координатор е на Здружението на новинари за Битола и
Прилеп и добитник на повеќе новинарски награди.
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МЕДИУМИТЕ КАКО АЛАРМ
НА ОПШТЕСТВОТО ДА СЕ
СПРАВИ СО МИНАТОТО

Фото: Мирјана Рибиќ

САРА ВЕЛАГА
Во Босна и Херцеговина, првиот чекор кон градење
на подобра иднина е чекорот кој нè води назад кон
минатото. Потребно е сите да се навратат и да се соочат
со настаните од минатото кои ги окарактеризирале, и
како поединци и како дел од колективот. Новинарите,
конкретно, треба да трагаат и да ја утврдат вистината околу
минатите настани, со цел на светот да му ги презентираат
прецизните наративи од минатото.

Првиот чекор е секогаш еден од најтешките, но и
најсуштинските – особено во локалните заедници, во
нашата т.н. удобна зона. Тешко е да се каже дека во вашиот
град другите етнички групи беа жртви, а камоли да кажете
дека и самите припаѓате или се идентификувате со нив.
Ако локалните заедници ја преземат тешката работа за
справување со минатото меѓу спротивставените групи,
промените ќе бидат видливи и на државно ниво.

Темата на справување со минатото во Босна и
Херцеговина, како и во поширокиот регион, е каменот
кој се турка во тешка сизифовска борба за да се стигне
до врвот. И покрај сите наши напори, тој лесно може да
ни се лизне од рацете, да се стркала надолу и да исчезне.
Не постојат доволно искрени обиди, дури и од млади
новинари, за да се разбере дека ова е тема со која треба да
се занимаваме. Товарот што го носиме ќе стане полесен
доколку се соочиме со минатото.

Потребата за признавање на сите жртви на ист начин,
односно како невини луѓе кои го загубиле својот живот
во Балканските војни, без разлика на нивната етничка
или верска припадност, расте сè повеќе со секој изминат
ден. Во општество со поделени наративи, национализам
и реторика која сее страв за можноста од постојана војна,
и во медиумите и во политиката, потребно е во оваа
професија наречена новинарство, новинарите да го
зачуваат својот интегритет.
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Фото: Прво полагање на венец за настраданите српски цивили во Бравница, во организација на ЦНА, Сара Велага

Едно здраво и функционално општество треба да има
основа во политиките на инклузивна меморија и во
реконструкција на минатото врз основа на факти, а не
на еднострано толкување на историјата. Анида Сокол,
новинар и истражувач за „Медијацентар“ (Mediacenter),
нè предупредува за ова:
„За жал, нашето општество е изградено врз
контрадикторни и еднострани етнонационални
политики на меморија, во која секоја етнонационална
група ги чествува само своите жртви и воени херои,
што сегашните етнонационални политички партии го
користат со цел да ја легитимираат својата моќ“.
Свесна за важноста на справувањето со историските
факти и во знак на сеќавање на сите жртви, таа додава дека
медиумите играат многу значајна улога во обликувањето
на наративите.
„Медиумите може да понудат простор за инклузивни,
граѓански политики на меморија. За жал, во Босна и
Херцеговина медиумите се во служба на владејачките
елити кои, исто така го реконструираат минатото врз
основа на конфликтни и еднострани етнонационални
дискурси. Сепак, преку конструктивно новинарство и
образовни програми, медиумите можат да помогнат во
изградбата на мирот и помирувањето“, вели Анида.
Таа додава дека не се соочила со никаква критика во врска
со нејзината работа или темите со кои се занимавала,
поради една разочарувачка причина.
„Колумните кои критички го третираат медиумското
покривање на скорешното минатото не се од интерес
на јавноста и се занемаруваат во јавниот домен“, искрено
кажува Анида.
Заклучува дека е навистина важно да се преиспитува
историјата на локално ниво, но локалните медиуми, за
жал, пристрасно ги покриваат таквите теми.
„Според истражувањето спроведено досега, локалните
медиуми селективно пристапуваат кон военото минато

и ги објавуваат, главно, вестите за одбележување само
на нивните жртви. Ова дополнително создава јаз меѓу
граѓаните, а особено влијае на повратниците во овие
заедници. Локалните медиуми им служат на владејачките
партии и известуваат на селективен и едностран начин“,
заклучува Анида.
Сепак, таквата изјава не треба да нè обесхрабри сите
нас, новинарите, да продолжиме со нашите напори
за фрлање светлина на темите поврзани со нашето
најблиско минато, кои, покрај тоа што се исклучително
чувствителни, се многу важни за мирниот развој на
нашето општество.
Медиумите треба да ја играат улогата на социјален
аларм. Треба да ги истакнуваат опасноста, проблемите
и предизвиците кои произлегуваат од неточните или
еднострани приказни за минатото. Во нивните локални
заедници, новинарите треба да бидат луѓето кои не
заземаат страни, кои се подготвени да ги слушнат
различните наративи, и кои го признаваат фактот дека
невини луѓе од сите страни страшно страдаа. Ние мора
да истраеме во откривањето на вистината за овие луѓе,
со цел ништо слично никогаш повторно да не се случи.

Сара Велага е родена на 28 април, 1994 година во Бања
Лука, а пораснала во Јајце. Дипломирала комуникации
и односи со јавност на Колеџот за комуникации „Капа
Фи“. Велага е новинарка и писателка, која има освоено
награди за нејзините приказни: „Ничии деца“, „Богатство
под покривот“ и „Големите болки бараат големи души“.
Велага е активистка, феминистка, и во моментов работи
за списанието „Бука“, списанието за млади „Карике“,
и на збирката раскази „Оние кои остануваат“, како
индивидуален проект поддржан од ИМЕП. Живее и
работи во Бања Лука.
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ТАБЛОИДНОТО НОВИНАРСТВО И СООЧУВАЊЕТО
СЛУЧАЈ СРБИЈА
СО МИНАТОТО
ДИНКО ГРУХОЊИЌ
Во последниве неколку години, во Србија е намалено
известувањето на темите поврзани со военото минато на
Србија, вклучувајќи го покривањето на судските процеси за
воените злосторства и за жртвите на воените злосторства
и нивните семејства. Земајќи предвид дека мандатот
на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна
Југославија (МКТЈ) заврши, и меѓународниот притисок е
намален, сериозните прашања во врска со военото минато
на Србија беа особено маргинализирани во печатот и
само ретко, пријавени од страна на независните медиуми.
Од друга страна, справувањето со минатото е намерно
таблоидизирано од страна на некои мејнстрим медиуми,
со цел да се создаде уште поголема конфузија во јавноста.

Гласовите на ретките професионални новинари, кои
сè уште постојат, во писмена форма за „воените теми“
едноставно не се слушаат поради заглушувачката бучава на
пропагандата произведена од страна на таблоидите кои му
служат на режимот. Медиумите, како Информатор, Ало,
Курир, Српски телеграф и Вечерње новости, меѓу другите,
се натпреваруваат кој повеќе ќе ги навреди Хрватите,
Бошњаците, Албанците, Црногорците и сите други кои
може да ги прогласат за непријатели на српската нација.
Таквиот пристап е „целосна пропаганда“, и очигледно е
бесрамен. Во симболична смисла, таквата пропаганда е
природно продолжување на командата на Младиќ за време
на повеќегодишното гранатирање на Сараево: „Лудувајте!“

Не постои политичка волја да се отвори темата на
одговорноста на Србија за воените злосторства извршени
во поранешна Југославија, дури и под претходната/
моменталната проевропска српска Влада предводена
од Демократската партија. Меѓународниот притисок
врз Србија за соработка и поддршка на обвиненијата за
воени злосторства беше претставен како уцена која доаѓа
од големите западни сили или, уште полошо, како еден
вид „трговија“: „Вие дајте ни ги злосторниците, ние ќе ви
дадеме средства од грантовите (на ЕУ)“. Логично е дека
оние српски политичари кои биле соучесници и директни
учесници во злосторничките намери на Милошевиќ, и
останале на власт, ќе направат сè што можат не само за
да ја прикријат темата за воени злосторства, туку и да ја
манипулираат јавноста до точка до која ќе ги презентираат
џелатите како жртви и обратно.

Примерите на медиуми кои „(по)лудуваат“ се особено
застапени кога се чествуваат годишнините од големите
воени случувања, како што се операцијата „Бура“ во
Хрватска (Олуја), почетокот на бомбардирањето на НАТО
на Србија, или геноцидот во Сребреница. „Усташите го
прославуваат колењето на Србите, ЕУ гледа и не вели
ништо“; „Хрватите не ни можат ништо“; „Србија трпела,
додека Усташите оргијале“; „НАТО убива млади девојки
во Србија“; „Западот прави хаос на Балканот“; „Ние мора
да бидеме подготвена за нова војна“; „Бакир повторно ќе
убива“; „Хашкото злосторство: Караџиќ добива доживотна
казна затвор“. За да се напишат сите воени наслови од
српските таблоиди ќе биде потребно премногу време и ќе
се пополнат томови на книги.
Се разбира, сите овие наслови се проследени со статии
сосема лишени од историски информации или контекст.
Фото: Динко Грухоњиќ на протест (лична архива)
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Гласовите на ретките
професионални
новинари, кои сè уште
постојат, во писмена
форма за „воените
теми“ едноставно не
се слушаат поради
заглушувачката бучава
на пропагандата
произведена од страна
на таблоидите кои му
служат на режимот.
Постојат дури и статии напишани за овој феномен на
„испуштените историски информации“. Што тоа значи?
Отворено речено, таблоидното известување – и, за жал,
и „посериозните“ медиуми во Србија – за периодот на
војната и воените наративи имаат тенденција да бидат
еднодимензионални и еднострани. Земете го, на пример,
покривањето на годишнината од операцијата „Бура“
(Олуја), кога намерно изоставија информации за тоа
што се случуваше во Хрватска од пролетта 1991 година
до август 1995 година. Таквото медиумско известување,
во комбинација со образовниот систем во кој војните од
1990-тите или не се споменати или се претставени на
многу пристрасен начин, произведува нови генерации
на српски граѓани кои веројатно се убедени дека Србија,
редовно и намерно се обвинува и, како резултат на тоа, е
вообичаената (и единствена) жртва.
Кога медиумите споменуваат жртви, тоа се само
„нашите“ жртви (етничките Срби). Приказните за и
наративите околу овие жртви се манипулираат; бројките
се измислуваат, настаните се фабрикуваат, а историјата
се фалсификува. И откако ќе помине годишнината,
дури и „нашите“ жртви се заборавени и оставени да се
справуваат со своите страдања и трауми на самиот раб
од општеството.
Очигледно е дека тактиката на медиумите за „(по)
лудувањето“ и намерното погрешно насочување и
збунување на српските граѓани доаѓа директно од
врвот на раководството на Владата. Министерството за
одбрана на Србија, на чие чело е озлогласениот министер
Александар Вулин, го води шоуто во овој поглед. Овој
министер е одговорен за трајното уништување на
односите со соседните држави, им се обраќа со речник кој
неодоливо потсетува на времето на Милошевиќ. Вулин

е, се разбира, само еден од актуелните политичари, кои
беа на власт кога биле извршени воените злосторства,
со поддршка на српското раководство, „официјален
Белград“. Затоа, му доаѓа природно да игра на картата на
„страшило“во регионот, да се објавуваат книги од страна
на осудените воени злосторници, да се организира
промоција на нивните книги, да ги слават како воени
херои, и да им нудат можност да одржуваат предавања
на Воената академија. Постојат многу примери за тоа.
Веселин Шљиванчанин, Владимир Лазаревиќ и Небојша
Павковиќ – сите осудени воени злосторници – го носат
ореолот на новиот хероизам на Вулин. Министерот го
оправдува ова, велејќи: „Србија не треба да се срами
од оние кои ја бранеа“." Или: „Времето на срамот е
завршено; ова е време на тивка гордост“.
Овој вид реторика искажан од страна на марионетите на
Вучиќ, се повторува и во повеќето медиуми, без критички
осврт или основна новинарска истрага. Кого бранеле овие
„херои“, и зошто имало „време на срамот“, воопшто?
Таквото известување во медиумите не може, на кој било
начин, да придонесе за формирање на критичко јавно
мислење за мноштвото ужаси извршени на Балканот
во име на граѓаните на Србија. И таквото известување
од страна на медиумите, како и претходното одбивање
од страна на проевропските политичари да гребнат
под површината на нашето воено минатото, дури и по
2001 година, по „откривањето“ на масовните гробници
во Батајница, во близина на Белград, во предградијата
на европски главен град, доведе до враќање на ваквата
реторика. Нивното однесување ги донесе на власт оние
кои ќе направат сè за да ја избегнат одговорноста за
планирањето, спроведувањето, или поттикнувањето
на етничкото чистење, геноцид, масовните силувања и
другите масовни злосторства во поранешна Југославија.
Сите оние кои се на власт, заедно со воените профитери
и структурите на „државата во држава“, откинаа преголем
залак од парите и привилегиите купени со крв за сега
доброволно самите да се трансформираат во некакви
„миротворци“. Каков што, многумина веруваа во тоа,
„новиот“ и „прозападно“ ориентиран Александар Вучиќ
ќе стане.
Истото важи и за новинарството: Никој од воените
пропагатори на Милошевиќ од медиумите не одговараше
за потпомагањето военото профитерство во 1990 година.
Неказнетото злосторство секогаш ќе создава простор
за ново злосторство. Денешното воено профитерство
на таблоидите не е ништо повеќе од продолжување
на профитерството од 1990-тите. Но, постои една
битна разлика: омразата е сега дома, и е насочена кон
сопствените граѓани.
Динко Грухоњиќ е доцент на Катедрата за медиумски
студии при Филозофскиот факултет на Универзитетот
во Нови Сад, програмски директор на Независното
здружение на новинари на Војводина, новинар и граѓански
активист.
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ИЗВЕСТУВАЊЕТО НА МЕДИУМИТЕ ЗА
МИНАТОТО: ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНФЛИКТОТ
ИЛИ
ГРАДЕЊЕ НА МИРОТ?
Д-Р ЛЕЈЛА ТУРЧИЛО
Медиумите се моќта со која на одреден начин се претставува
светот. И токму поради тоа што има толку многу различни
и спротивставени начини на кои може да се создава смислата
на светот, од суштинска важност е што се претставува и кој го
претставува, што се изостава и кој го изостава, и на кој начин се
претставени работите, луѓето, настаните и односите.
Оваа дефиниција на Даглас Келнер можеби на
најдобар начин ја илустрира важноста на медиумите
во креирањето на нашата перцепција на стварноста
и нивната одговорност во процесот на обликување на
нашата свест. Одговорноста на медиумите е особено
важна кога станува збор за медиумското известување за
настаните и конфликтите од минатото. Медиумите се
едни од поважните актери или агенти за соочување со
минатото, и начинот на кој тие известуваат за тоа минато
во голема мера го одредува начинот на кој публиката и
јавноста се справуваат со тоа минато, и начинот на кој
минатото влијае на сегашноста и иднината.
Одговорноста на медиумите не се однесува на нивниот
пристап кон настаните од минатото, начинот на кој
се претставени настаните од минатото и јазикот кој
се користи. Медиумите имаат многу важна улога во
справувањето со минатото, што е поврзано со создавањето
на доминантните наративи за минатото и (зло)
употребата на овие наративи во сегашноста. Едноставно
кажано, медиумското известување за минатото може да го
продолжи, зацврсти или продлабочи конфликтот, или
може да биде алатка за градење на мирот. Пристапот кој
медиумите и новинарите го имаат зависи од нивниот
морален хабитус, од нивниот етички кодекс и од нивната
свест и одговорноста да имаат еманципаторска, наместо
репресивна или подбуцнувачка улога во општеството.
Кога станува збор за начинот на кој медиумите известуваат
за минатото во Босна и Херцеговина, дури и површниот
увид во медиумските содржини и новинарските пристапи,
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покажува бројни примери за неетичко, непрофесионално
и подбуцнувачко новинарство, новинарство на омраза,
содржини кои се базирани на ревитализацијата на
настаните од минатото, кои служат за дневнополитички
цели, како на пример глорификација на извршителите на
злосторства, виктимизација исклучиво на едната страна
и целосно непрофесионален начин на известување, кој
не придонесува кон помирувањето, ниту пак дозволува
преземање на позитивни чекори, напред или назад, во
однос на военото минато на Западен Балкан.

Ова, се разбира, се екстремни примери, иако дури и
медиумите кои не известуваат за минатото на таков
непрофесионален начин, главно, известуваат само во
„специјални прилики“ (комеморации на определени
настани, судења за воени злосторства итн.), што не и
помага на јавноста подобро да ги разбере настаните од
минатото, туку главно ги претставува како нешто што го
спречува општеството да се движи напред, политички
и економски (војната како „изговор“ на денешната
дисфункционална држава и општество или војната како
„товар“ со кој продолжува да се живее во индивидуална
и колективна смисла), или нешто што треба да биде
заборавено во интерес на продолжување на соживотот
и помирувањето (некои медиуми целосно избегнуваат
да разговараат за настаните од минатото, или тоа го
прават на „стерилен“ начин, избегнуваат да известуваат
за извршителите и жртвите, како да станува збор за
природна катастрофа, верувајќи дека овој пристап ги
спречува понатамошните конфликти). Пристапот на
многу медиуми при известување за минатото вклучува
колективизација на вината и сензационализација на
страдањето, како и доминантниот пристап „ние и тие“
– „ние“ како жртви и борци за слобода и правда и „тие“
како виновници и сторители на злосторства. Ваквите
пристапи не придонесуваат кон градењето на мирот туку
за ригидноста и повторливиот карактер на конфликтот.
Како можат медиумите, односно на кој начин треба
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медиумите да се обидат да ги надминат ваквите
доминантни, дихотомни наративи? Како да се развива
мировно новинарство и да се биде одговорен во
известувањето за минатото? Првиот чекор е да се
признае одговорноста, не само во однос на толкувањето
на медиумите на настаните од минатото, туку и во однос
на улогата која медиумите ја одиграа во создавањето на
поволни услови за насилство и подгревање на воениот
дискурс. На 23 мај 2004 година, списанието New York
Times им се извини на читателите поради тоа што
ги доведе до погрешни заклучоци за постоењето на
оружје за масовно уништување во Ирак, што беше
главната причина дадена од страна на американската
администрација за инвазијата на Ирак.

Улогата на мировното новинарство не се состои само
во правилното толкување на настаните и справување
со минатото. Медиумите имаат и „превентивен“
потенцијал, што се согледува во овозможувањето
јавноста да реагира на настани од минатото, и на
емоционален и на рационален начин, што не ги
продлабочува тензиите, туку го дефинира и дискутира
за конфликтот на одговорен начин, изнаоѓа решенија
за нерешените прашања и толкувања за минатото, и
постигнува консензус за минатото со цел спречување на
конфликтите во иднина. Медиумите мора целосно да
го искористат овој потенцијал. Затоа што ако тоа не го
направат ќе станат соучесници во продлабочувањето и
продолжувањето на конфликтот.

Медиумите можат (и треба) објективно да ја разгледуваат
сопствената улога во настаните од минатото. Само
медиумите и новинарите кои се соочуваат и успеваат
објективно да ја анализираат сопствената улога во
настаните од минатото и да ја разберат сопствената
одговорност во сегашноста и во иднината, можат активно
да учествуваат во креирањето на методологии и пристапи
за изградба на концептот за мировно новинарството. За ова
ќе биде потребна свесна одлука од страна на уредниците
и новинарите во врска со тоа за што ќе известуваат,
и како, со цел да се создадат можности за развој на
општеството во согласност со ненасилните вредности и
градењето на одговорен и објективен пристапи во однос
на толкувањето на минатите конфликти. Суштината
на мировното новинарство се заснова на балансирано,
правично и објективно известување, канализирање на
комуникациите за минатото на начин во согласност
со позитивните вредности на општеството, едукација
на јавноста и градењето на доверба, деконструкција
на лажните и злонамерни толкувања на настаните од
минатото, и анализа на конфликтите врз основа на
фактите, а не на дихотомните наративи или еднострани
мислења. Работата е тешка, но медиумите и новинарите
тоа мора веднаш да го направат и во континуитет да
работат на тоа за доброто на јавноста, а со цел да изградат
стабилен, позитивен мир.

Д-р Лејла Турчило е професорка на Катедрата за
комуникологија и новинарство на Факултетот за политички
науки на Универзитетот во Сараево, каде што предава по
предметите: Теорија на медиуми, ТВ новинарство, Онлајн
новинарство и Медиумите и политиката на додипломски и
постдипломски студии, и предметот Обликување на новата
јавност и односите со јавност на докторските студии.
Автор е на три објавени книги и коавтор на две. Исто така,
изготвила еден прирачник и пет истражувачки публикации.
Во прилог на ова, д-р Турчило има објавено над четириесет
научни и стручни статии во Босна и Херцеговина, Србија,
Хрватска, Црна Гора, Франција, Белгија, Германија,
САД и Колумбија. Таа има учествувано на неколку
научни и стручни конференции и симпозиуми во Босна и
Херцеговина и во странство. Директорка е на Центарот
за доживотно учење на Факултетот за политички науки,
на Универзитетот во Сараево и шефица на Катедрата
за комуникологија и новинарство. Нејзиното поле на
интерес вклучува онлајн комуникација, интеркултурна
комуникација, медиумска писменост и слобода на медиумите.
lejla.turcilo@fpn.unsa.ba

Фото: веб-сајт на Универзитетот во Сараево

Медиумското известување
за минатото може да го
продолжи, зацврсти или
продлабочи конфликтот,
или може да биде алатка
за градење на мирот.
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ЗАКОНОТ ЗА СЛОБОДЕН
ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД
ЈАВЕН КАРАКТЕР И ПРИСТАПОТ
ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН
КАРАКТЕР ВО ПРАКСА
ДУШИЦА НОФИТОСКА
Слободниот пристап до информации претставува едно
од клучните човекови права, кое има големо влијание врз
развојот на отворено и демократско општество, а воедно
влијае и врз одговорноста на власта пред граѓаните.
Преку овој моќен инструмент на демократски развиените
општества, граѓаните можат да имаат увид како се
трошат нивните пари, дали институциите постапуваат
согласно законите и дали функционерите и државните
службеници ја злоупотребиле службената положба и
овластување на штета на граѓаните.
Правото на слобода на информирање како основно
човеково право признато со меѓународното право е
гарантирано и со Уставот на РС Македонија, а е уредено
со Законот за слободен пристап до информации од јавен
карактер. Со Законот се уредуваат условите, начинот
и постапката за остварување на правото на слободен
пристап до информациите од јавен карактер со кои
располагаат органите на државната власт и други органи и
организации утврдени со закон, органите на општините,
установите и јавните служби, како и други правни и
физички лица што вршат јавни овластувања утврдени со
закон.
Право на слободен пристап до информации од јавен
карактер имаат сите правни и физички лица. Законот
предвидува три начини за пристап до информациите
од јавен карактер- усно, писмено и во електронска
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форма. Притоа, законот јасно прецизира дека барателот
на информации не е должен да објаснува зашто му е
потребна бараната информација, ниту некој да го бара од
него тоа.
По 13 години од донесувањето на Законот за слободен
пристап до информации од јавен карактер, несомнено е
дека има подобрувања во респонзивноста на имателите
на информации и пораст во користењето на ова право.
Сепак граѓаните, граѓанските организации, правните
лица и новинарите се уште се соочуваат со пречки во
пристапот до информации од јавен карактер и владеат
сомнежи и обесхрабрувања при користењето на ова
нивно право.
Забележлива е поголема отвореност и разбирање на
обврската за обезбедување на пристап до информациите
од јавен карактер од страна на поголем процент од
институциите, назначени се и лица за контакт, но се уште
е присутна недоследна примена на законот, проследена
со ограничена транспарентност или затвореност, што го
лимитира и влијае врз протокот на информации.
Постапките за пристап до информации од јавен
карактер се уште се сложени за голем дел од граѓаните,
а јавните институции знаат да ги користат и законските
недоречености за да ја избегнат должноста за навремено
обезбедување на детални и прецизни податоци. Многу

Списание за cоочување со минатото

Кај граѓаните се уште има недоволно познавање на правата
кои се содржани во законот и на постапката за добивање
на информации. Особен проблем во практичната
примена на законот е долгата и комплицирана постапка
за добивање на информација. Граѓаните тврдат дека
однапред знаат дека нема да ја добијат информацијата, па
не сакаат да губат време во административни процедури.
За нив чекањето 30 дена за евентуален одговор, па
рокови за жалби или тужби, се изгубено време бидејќи
информирањето бара брза и ефикасна информација.
Покрај реактивната транспаретност, овозможена од
Законот за слободен пристап за информаци од јавен
карактер, потребна е и т.н проактивна трансапретност на
институциите, односно целосно и редовно објавување
на информациите и податоците на интернет странците,
пред да бидат побарани. Се уште е мал процентот
на институции кои редовно објавуваат информации
за нивното програмско и буџетско работење.
Дополнително, информациите кои се достапни за
јавноста, често се воопштени и се прикажани во форма
која не е разбирлива за граѓаните. Позитивен чекор
беше даденото задолжение од страна на владата до
Министерствата да ги објават основните буџетски и
програмски документи и да подготват и усвојат стратегија
за транспарентност на работењето. Сепак, се уште
нема унифициран пристап меѓу министерствата и овие
документи можат да се најдат низ различни секции од
интернет страниците.
Податоците покажуваат дека невладините организации се
први на листата на баратели на информации, по нив се
граѓаните како физички лица, па следуваат новинарите во
помал број. Согласно извештајот за 2018 на Комисијата за
заштита на правото за слободен пристап до информации
од јавен карактер, најголем број на барања за слободен

пристап се испратени до државните институции, особено
до Собранието, а потоа следуваат општините,судските
органи, јавните претпријатија и установи и здравствените
установи. Во 2018 година забележан е пораст на бројот
на граѓани како поднесители на жалби до Комисијата.
Најголем број од жалбите се поради недавање на
одговор на поднесените барања и висок процент од
жалбите завршиле со позитивен исход за барателите на
информации.
И покрај позитивните промени во однос на
транспаретноста на институциите и пристапот до
информациите од јавен карактер, се уште се потребни
унапредувања во насока на практичната примена на
законот, олеснувањето на постапката и зголемување
на проактивната транспаретност. Особено важно во
зголемувањето на транспарентноста на институциите
е навременото објавување на сите информации кои
произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на
информациите и без да бидат побарани. За жал, ваквата
транспарентност би се обезбедила само преку зајакнување
на санкциите за вршителите на јавни функции доколку не
ја остварат обврската во законскиот рок. Преку користење
на објавените информации, граѓаните се поретко би се
впуштале во управни процедури во кои цел месец би
молеле за одговор по некое прашање.
На крај само да се потсетиме дека поголемата отвореност
и транспарентност, значи поуспешни институции, а тоа
води кон позадоволни граѓани.
Душица Нофитоска, правник со положен правосуден испит
и завршени мастер студии по меѓународно право и меѓународни
односи. Вработена во Македонско здружение на млади правници.

Фото: Македонско здружение на
млади правници

често, обврската да одговорат на барањето за пристап
до информации од јавен карактер ја сфаќаат како
„сметање“ во нивното тековно работење и „губење и
трошење“ на нивното време, а не како законска обврска
и работна задача. Не ретко се случува и да не дадат
информации со изговор дека не ги поседуваат, а по
законска обврска треба да ги имаат тие информации. Ова
се должи на запоставувањето на обврската за собирањето,
систематизирањето и ажурирањето на информациите
и податоците. Исто така, голем број на податоци и
документи ги класифицираат како доверливи, без да се
понудат цврсти факти за тоа, со што се прави злоупотреба
на законските ограничувања, кои се исклучоци.

21

МЕДИУМИТЕ И
МИНАТОТО КОЕ
НЕ ПОМИНУВА
ТЕОФИЛ ПАНЧИЌ

Не можеме суштински да зборуваме за медиумите и
предизвикот за справување со минатото во Србија,
без претходно да одговориме на неколку прашања:
Дали минатото е навистина завршено? Дали нашата
сегашност не е всушност нашето минато, затскриено
со тенок превез? Можат ли општеството и медиумите,
правилно да се справат со минатото доколку сериозно
не се позанимаваат со сегашноста, како резултат на
систематската неспособност да ги согледаат процесите и
настаните од пообјективна гледна точка?
Овие прашања се прилично апстрактни, па, ајде да
ги одговориме поконкретно. Неоспорно е дека во
последните седум или осум години Србија ја водат истите
луѓе кои беа истакнати актери во потпомагање на војната,
како и на националистичката политика на 1990-тите.
Истите политички партии кои беа на власт тогаш, сè
уште се на власт – дури и сега, иако имињата на партите
се променети. Овие политички партии и нивните
раководства, од време на време, тврдат дека се промениле
од своите „почетоци“. Сепак, овие зашеќерени тврдења
ретко кога се всушност вистина.
Како тогаш треба медиумите да известуваат за реалноста
(било да е тоа за „минатото“ или за „сегашноста“) во
земја каде што сè што се случува се врти во круг и ништо
никогаш не завршува или исчезнува, особено работите
кои навистина треба да исчезнат, како самите воени
подбуцнувачи, во улога на протагонисти, и нивните
политики?
Се чини дека медиумите се заглавени и се вртат во круг,
исто како и политичарите. Новинарите кои беа критички
настроени кон агресивната националистичка политика
на деведесеттите, сега ги критикуваат последиците и
постојаните поддржувачи на таквите политики. Сепак,
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овие новинари се мала група. Само мал број медиуми
се подготвени да објават критички анализи од овој
вид, вклучувајќи еден дневен весник и два или три
неделни списанија, една кабелска ТВ-станица, неколку
веб-поратали, и за жал нема ниту една радиостаница
(најдобрата беше затворена многу одамна), кои се
всушност единствените вистински медиумски новини кои
ги имаме, во споредба со деведесеттите години. Бројот на
критички настроени новинари е приближно ист како и во
текот на 1990-тите. Се разбира, некои од тие новинари се
уморија или се откажаа, а некои дури преминаа на другата
страна, другите нови, помлади новинари ги пополнија
нивните места. Значи, сè на сè , каде сте биле – никаде,
што сте направиле – ништо. Само мал дел од новинарите
се подготвени и спремни критички да ги анализираат и да
се справат со сегашноста и со минатото во Србија. Тие се
само еден остров во океанот.
Кој тогаш го сочинува океанот? Од една страна, тука се
државата и крипто-државните конгломерати, печатените
медиуми и јавните сервиси кои постојат со децении.
Тие се подготвени да им служат на господарот и
политичкото раководство во тој момент, а тие се особено
добро обучени за следење на наредби од луѓето кои
ги убедиле да заборават на нивниот кредибилитет и
принципи во деведесеттите години. Тие, повремено, ги
повторуваат истите престапи, дваесет години подоцна.
Од друга страна, зголемениот број на блескави, мутирани
таблоиди, кои објавуваат евтини, сензационалистички
приказни и изгледат како весниците кои бесплатно се
дистрибуираат во средствата за јавен превоз на Западот,
придонесуваат кон сè поголемата монструозност на
новинарската професија во Србија. Тука, се прави
секојдневно ажурирање на „непријателите“ и „хејтерите“
на Србија, претседателот и слично.

Списание за cоочување со минатото

Фото: Мартин Адлер убиен во Могадишу, Крис Хондрос, Getty Images (2006)

Споменатите конгломерати кои н служат на српската
држава го заситуваат поголемиот дел од медиумскиот
пејзаж на Србија. Тие создаваат моќна илузија на
реалноста која држи голем дел од населението во Србија
во заробеништво и во голема мера влијае на јавното
мислење. Па така, повеќето граѓани на Србија веќе
немаат пристап до информации кои не биле пренесени
преку филтерот на изопачена реалност на медиумите
потчинети на режимот. Со текот на времето, ова станува
повеќе од политички проблем: станува, и е, здравствен
проблем на јавноста.
Ова прашање најинтензивно се манифестиран во
портретирањето на медиумите на т.н. „регионални
односи“, односно односите на Србија со соседите,
особено оние кои некогаш биле дел од поранешна
Југославија. Кога станува збор за причините, позадината
и последиците од распадот на поранешна Југославија,
денес доминантниот наратив во поголемиот дел од
српските медиуми е речиси идентичен со наративот од
деведесеттите години. Според оваа приказна, Србија
речиси и да нема одговорност, сите други побрзаа да
се отцепат од Југославија, распарчувајќи ја, па вината
лежи исклучиво кај другите; Хрватите се или отворени
или латентни усташи; Бошњаците се исламски
фундаменталисти и/или одметнати Србите, а Албанците
се, па, ... Албанци. Има многу малку простор во српските
медиуми за окривување на српската страна или за тврдење
дека Србија е виновна за страдањето или поделбите кои
го опседнуваат регионот.
За да се обезбеди „идеолошки континуитет“ со
деведесеттите години, многу од оние кои беа пионери
на воената пропагандна машинерија на Слободан

Милошевиќ, сега ги водат највлијателните медиуми
во земјата. На пример, главниот и одговорен уредник
на дневниот весник со голем тираж, кој во суштина е
во државна сопственост, весникот Вечерње новости,
всушност беше на чело на државната телевизиска
мрежа позната по својата брутална воена пропаганда во
деведесеттите години.
Во таква средина, како да се инсистира на отворено
и искрено соочување со минатото? Што може да се
постигне? Лесно е да се даде песимистички одговор на
тоа прашање, земајќи предвид дека држава под водство
на Вучиќ има непресушен извор на нихилизам. Сепак,
критички настроените и професионални новинари
кои ги преживеаја деведесеттите години и последниве
децении, оние кои не го избираа полесниот пат, нема да
се откажат така лесно. Нашата работа е да дадеме сè од
себе. Дури и ако работите се менуваат со бавно темпо на
макро ниво, сепак постои причина за надеж. Фактот дека
политичката елита за која ние пишуваме не може да ја
сокрие желбата да не избрише, значи дека ние навистина
правиме разлика. Не е важно колку се тие вешти во
маскирање на нивното минато, нема да спијат мирно
сè додека ние сме тука да ги потсетуваме што биле, што
направиле, и што се сега.
Теофил Панчиќ е роден во Скопје во 1965 година. Тој е новинар,
колумнист, критичар и уредник на Културната редакција на
белградскиот неделник „Време“ и коментатор во Радио Слободна
Европа. Објавил дваесет и една книга со есеи, колумни, критики
и раскази. Има пишаувано за многу релевантни медиуми во
регионот, вклучувајќи ги „Feral Tribune“, „Peščanik“, „Naša borba“,
„Autonomija“, „BH Dani“, „Dnevnik“ (Ljubljana), „Globus“, и
„Jutarnji list“. Моментално живее во Нови Сад.
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ИМПРЕСУМ
ГЛАВЕН УРЕДНИК:
Ванеса Робинсон – Конлон
УРЕДНИЧКИ ТИМ:
Вјера Руљиќ, Сунита ДаутбеговиќБошњаковиќ, Мартин Филиповски, Вјолца
Ислами Хајрулаху, Нехари Шари
АВТОРИ:
Дафина Халили, Динко Грухоњиќ,
Душица Нофитоска, Лејла Турчило, Сара
Велага, Сербезе Хаџиај, Теофил Панчиќ,
Жанета Здравковска

РАСПОРЕД НА СТРАНИ:
Енвинион
ПРЕВОД:
ЛБГ комуникации (на албански јазик),
Луна Ѓорѓевиќ (БХС), Мартина Кимовска
(на македонски јазик)

„Балкански.Перспективи“ (Balkan.Perspectives) е регионалнo списание,
кое се фокусира на справувањето со минатото (DWP) во Западен Балкан.
Објавено е од страна на Forum Ziviler Friedensdienst/Цивилен мировен
форум (forumZFD) на четири (4) јазици, како соработка меѓу Босна
и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија. Списанието
обезбедува простор за мноштво перспективи за справување со минатото
од целиот регион. Нудејќи голем број различни перспективи, нашата цел
е да се доведат во прашање стереотипите и етно-центричните наративи,
да се поттикне критичко размислување и поширока дебата на овие теми,
како и да се зајакне конструктивниот пристап за справување со минатото.
forumZFD работи со локалните актери во поддршка на сензитивниот
дискурс на конфликтите поврзани со неодамнешното минато.
forumZFD е призната организација на германската цивилна мировна служба,
основана во 1996 година. Обучува меѓународни и локални експерти за мир
да работат во пост-конфликтни региони заедно со локалните партнери за
промовирање на мирен соживот и ненасилно решавање на конфликтите.
Програмата за Западен Балкан се фокусира на справување со минатото,
културата на сеќавање, и воспоставување дијалог меѓу спротивставените
страни. Програмата вклучува едукација за мирот, поддршка на граѓанското
општество, подобрување на капацитетите на медиумите, меѓу другите
активности кои промовираат поширока јавна расправа за неодамнешното
минато.
Стратешки партнер на forumZFD во Западен Балкан е Пакс Кристи на
Диоцезaта од Ахен Германија. Програмата е финансирана од страна на
германското Сојузно министерство за економска соработка и развој (BMZ).
ИЗЈАВА ЗА ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

ЛЕКТОРИРАЊЕ:
ЛБГ комуникации (на албански јазик),
Зинаида Лакиќ (БХС), Жанет Ристоска
(на македонски јазик), Обри Хамилтон (на
англиски јазик)

Балкански.Перспективи е создадено како регионална платформа за
конструктивни дебати за справување со минатото. Ставовите изразени во
ова списание се ставови на соработниците и не ги одразуваат ставовите
на forumZFD, уредникот или неговите партнери. Издавачите внимателно
ги проверуваат линковите до веб-страниците објавени во оваа списание,
но ,сепак, тие не може да се сметаат за одговорни за содржината на
надворешните веб-страници.
Копирањето и редистрибуцијата на овој материјал во печатена или
електронска форма е прифатливо, под услов текстот да не е изменет, и да
биде вклучен соодветен цитат. Не се наплаќаат никакви трошоци.
Форум Цивилен Мировен Сервис |
Forum Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD)

Доколку сакате да пристапите на
онлајн-верзија и повеќе статии 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:
Ресавска 16а
11000 Белград

Канцеларијата во Северна
Македонија:
Наум Наумовски Борче 88а
1000 Скопје

