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справување со минатото. Тој разговараше со 
некои верски водачи и ги претставува нивните 
перцепции за ситуацијата во Косово.

Шпетим Нуредини ја презема канонизацијата 
на Мајка Тереза како пример за тоа како 
религијата се политизира во Македонија и зошто 
верската припадност сѐ уште е поврзана со 
етничките предмети на народот. Тодор Пендаров 
коментира за односот на религијата и политиката 
во Македонија и ја критикува мешавината, 
бидејќи тие го попречуваат конструктивниот 
процес на справување со минатото.

Сафета Бишевац ја испита состојбата на 
исламските заедници во Санџак и забележа 
растечки екстремизам во заедниците кои до сега 
беа познати по нивното мирољубиво прифаќање 
на другите. Таа ја претставува и споредува 
ситуацијата таму за време на војната од 90-тите 
и денес.

Како и секогаш ние сме во очекување на 
вашите коментари и забелешки за овој број на 
списанието и се надеваме дека читањето на овој 
број за вас ќе биде доста корисно. Ако сакате да 
се претплатите  или за било кој друг коментар, ве 
молиме контактирајте не на balkan.perspectives@
forumzfd.de.

Исто така, сакам да ја искористам оваа прилика 
да ве поздравам, бидејќи ова е последниот број во 
кој што јас се претставувам како главен уредник 
на списанието. Работата со уредничкиот тим 
секогаш ми беше задоволство,а се надевам дека 
и вие ќе уживате во читањето на списанието 
Балкански.Перспективи.

Се најдобро,
Маике Дафелд
Главен и одговорен уредник

Почитувани читатели,, 

Иако војните во Западен Балкан не можат 
да се опишат исклучиво како верски 
конфликти, улогата на религијата не 

треба да се изостави кога се зборува за справување 
со минатото на Западен Балкан. Многу 
иницијативи за мир се поврзани со религиозни 
движења, а термините како помирување и 
простување потсетуваат на верските вредности 
што ги промовираат повеќето религиозни 
институции.

Со ова 7-то издание на Балкански. Перспективи 
сакаме да ја расветлиме врската на религијата 
и справување со минатото и да испитаме кои 
елементи на верата може да поддржат инклузивен 
процес на справување со насилните настани од 
минатото.Ние исто така сакаме да разговараме 
за тоа во кои случаи религијата може да се 
злоупотреби за да се поддржат или да се разгорат 
конфликти и како треба да се соочиме со таквата 
инструментализација.

Во главната статија, Златиборка Попов 
Момчиновиќ ни дава преглед за тоа во кои 
случаи во светот религијата игра важна улога во 
справувањето со минатото и како религиозните 
верувања можат да им помогнат на луѓето да 
имаат доверба во процесите на помирување.

Мухамед Џушиќ зазема критички став за 
напредниот меѓурелигиски дијалог во Босна 
и Херцеговина. Според него, обидите што се 
направени до денес да придонесат за помирување 
не беа прилагодени на секојдневните реалности 
на луѓето во Босна и Херцеговина. Затоа 
повикува на посилна посветеност на процесот на 
помирување и дава некои конкретни препораки 
за иднината.

Дардан Хоти има сличен пристап кога 
го елаборира потенцијалот на некои верски 
заедници во Косово кога станува збор за 

Приштина, Јуни 2017

ВОВЕД



ШТО 
ЗНАЧИ 
РЕЛИГИЈА 
ЗА ВАС?
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  
Религијата е многу важна за мене 
затоа што религијата ви помага да се 
справите со тешкотиите на животот и 
помага при донесување добри одлуки.

Амила, 30 

Религија за мене е нешто лично за кое 
не треба да се зборува јавно. 

Русмира, 29

Религијата е застарена, колективна 
политичка машина која ја искористува 
кревкоста на начинот на размислување 
на човекот.
Религијата ги контролира масите и 
ја затвора слободата на човекот, со 
давање  лажна надеж за нешто што е 
измислено.

Златко Ч., 27 

КОСОВО 
Религијата, за мене значи мир. Ако 
во овој свет не постоеше религијата, 
мнногу работи ќе беа поинакви.

Фисник С. 32 

Услуга и почит, тоа е нешто што има 
врска со култот на Боговите.

Атхедона Р. 27

Религијата е верувањето дека има 
само еден Бог, и тоа дека не треба 
да нанесеме зло и да наштетуваме на 
други. Господ е насекаде, во црква, 
џамија, улица и на светилиште. 

Резеарта Б. 33

Религијата е вера која ги разрабптува 
причините, природата и целта на 
универзумот, барајќи посветеност и 
ритуали. 

Селвие И. 35  

МАКЕДОНИЈА
За мене, религија е верување во Бога, 
верување во нешто свето кое ни е 
духовен водич низ животот.

Виолета.К, 43

Религијата за мене е верување во 
нешто, во Господ, кој ни кажува да го 
сакаме секого и себе.

Ирина.С, 37

Религијата е алатка за контролирање 
на маса на граѓани која што ги 
уназадува и разделува лугето. 

Милчо.С, 30

СРБИЈА
Како нерелигиозна личност, јас ја 
гледам религијата како политичка 
и социјална сила, а не како лична 
работа. Во нашиот регион, црквата е 
инструмент на политичките идеологии 
и обратно. Тие се поддржуваат за да ги 
израмнат границите или да создадат 
нови, со градење на невидлив ѕид меѓу 
луѓето и ја поттикнуваат омразата меѓу 
различни заедници. Тоа е спротивно 
на она што е суштината на религијата.

Ѓурѓа Ѓ., 30

Религијата не ми значи ништо. Луѓето 
ги гледам како добри или лоши, 
без оглед на нивната вероисповед. 
Во текот на историјата, религијата 
е злоупотребена за голем број на 
злостроства кои се случија во нашиот 
регион. Луѓето направиле лоши дела во 
името на Бог, така што јас сум доволно 
паметна да знам што значи религија.

Марија В., 32

Религијата е да се има верба во 
нешто надвор од наша моќ; нешто 
големо, нешто сеприсутно, нешто 
што создава причини и последици 
за сите подеднакво, без стереотипи 
и предрасуди и без товар на 
рационалност. Религија е да се верува 
во нешто убаво, како љубов, а исто 
така и во нешто поголемо од тоа.

Милоранка Т.,30



Без разлика дали тие сакаат или не, во 
деновите пред Рамазан-Бајрам, многумина 
муслимани  земаат српови, мали  мотики,  
цвеќиња и крпи  и одат на  гробишта. Ова е 
ритуал што никогаш не го пропуштаат. Тие 
одат на гробиштата за да им  “оддадат почит” 
на нивните починати сакани. Кога молитвите 
во утринските часови на Рамазан-Бајрам 
завршуваат, многу членови на семејството 
одат на гробишта, кои се добро одржувани, 
и се сеќаваат на починатите. Ова е еден 
од  деновите кога муслиманите во Косово 
се соочуваат со минатото, преку верска 
прослава.

Но, во принцип, минатото и религијата 
често се дискутабилни  помеѓу мирот и војната. 
Сите религии  зборуваат за мирот и војната 
се споменува многу малку .Tони Селими, 
меѓународно познат експерт за однесувањето 

КОГА 
РЕЛИГИЈАТА 
СЕ СПРАВУВА 
СО МИНАТОТО

на мислата и човечка емоционална 
интелигенција тврди дека: “ Дискутабилно е 
да се каже дека  некогаш имало војна, главната 
причина од која се и  борбите, се должи 
на религијата. Во исто време, речиси сите 
конфликти или поголеми војни имаа некои 
верски аспект или некоја врска со религиозни 
прашања. Религијата одигра голема улога во 
мали и големи конфликти  и граѓански војни, 
а во поголемиот дел од современите војни “. 
Со оглед на тоа дека религијата е честопати 
елемент на конфликти и војни, треба да се 
земе предвид кога се зборува за помирување 
и справување со минатото.

Придонесот на религијата во 
мирно општество и потенцијално 
влошување

Во Косово,меѓурелигискиот дијалог  
почна да го преземе  овој предизвик и 
да ги собере претставниците од многу 
религиозни заедници. Дом  Луш Ѓерѓи, 
католички свештеник  го смета учеството на 
таков дијалог како клучна улога на верските 
лидери: “ Меѓурелигискиот дијалог денес е 
еден од најважните прашања за косовското 
општество”.

Неговиот став е многу сличен на Имам 
Сабри Бајгора. Бајгора вели дека мисијата 
на религиите е да се подигне народот, а не 
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да поттикнува омраза од која може да се хранат војни 
и тој го цени  меѓурелигискиот дијалог во Косово: “ 
Основната мисија на небесната религија е да придонесе 
за мир, толеранција, љубов, почит и разбирање. По 
завршувањето на војната во Косово, верските заедници 
дале значаен придонес во градењето на мирот и создавање 
на разбирање. Многу меѓурелигиски состаноци и 
конференции, се доказ за тоа дека има единствена цел 
за искоренување на омраза меѓу луѓето кои живеат во 
Косово “, вели имамот Сабри Бајгора. Дали религијата 
може да придонесе за мирно општество, за него е прашање 
со подготвени одговори:” Не, само што може, но тоа е 
примарна мисија на небесните религии да  придонесат за 
мир, толеранција, љубов, почит и разбирање. “Во Косово, 
меѓурелигиска соработка е постигната преку заеднички 
состаноци и конференции, обидувајќи се да се одвои 
религијата од политичко влијание.

Џабир Хамити, предавач на Факултетот за исламски 
студии, ги нагласува зборовите “меѓурелигиска соработка”, 
како клучни зборови за долгорочно мирно општество 
во Косово. Тој дури  смета дека верските лидери се тие 
кои можат да  ги смират политичките и националните 
конфликти во земјата во денешно време. За да се постигне 
ова, Хамити вели дека ние треба да избегнеме условување.

Мирен меѓурелигиски дијалог во опасност? 

“Со цел да се постигне позитивна соработка и да се 
развие општо добро на граѓаните,  верските заедници 
не треба да дозволат да станат алатки за било која 
странска религиозна организација,  затоа што никој 
не мисли  добро за земјата и за животната средина каде 
што живееме ние, повеќе од што мислиме ние самите  “, 
вели Хамити. Освен ризикот од политизација на верски 
заедници, Хамити додава дека недостатокот на политичка 
стабилност во Косово, ја попречува и оневозможува 
вистинската меѓурелигиска соработка во земјата. Бајгора 
ја зацврстува оваа точка: за него, Балканот личи на  пожар, 
кој лесно може да се запали во однос на конфликтите со 
кои регионот се соочува од 90-ите. Додека конфликтите 
на Балканот не беа мотивирани од религиозни мотиви, 
поделбата меѓу религиите во регионот не овозможи  
мирно решавање на конфликти.

Дом Луш Ѓерѓи го гледа придонесот на религијата 
на општеството  и вели дека ова може да се случи само 
кога религијата е верна на себе: “Тоа може да даде голем 
придонес, се разбира, ако тоа е вистинита религијата, 
односно служба на Бога и роднини, или пак може да даде 
негативен придонес кога е политизирана, изманипулирана, 
деградирана, наводно, кога се однесува на Бог, со други 
зборови, кога нема вредности и нема духовни доблести “.

Елементи на религијата кои можат да помогнат 
во процесот на справување со минатото

Додека неполитизираниот меѓурелигиски дијалог 
може да придонесе за градењето на мирот и справување 
со минатото во Косово на општествено ниво, верските 
елементи и ритуали можат да им помогнат на поединци 
да се надминат нивните страдања.

За Дом Луш Ѓерѓи постојат два основни принципи кои 
се многу потребни: вистината и љубовта. Двете од нив ни 
овозможуваат да го прифатиме минатото, иако може да 
има грешки во него, што не може да се променат, но може 
да се разгледуваат. Ако е потребно, Дом Луш Ѓерѓи вели 
дека “ние треба да се подобриме, да побараме прошка и да 
простиме  со силата на својата вера и љубов”.

Покрај тоа, верските ритуали, како што се молитва 
може да им дадат поддршка на поединците. Според 
Тони Селими, молитвата е облик на медитација која им 
помага на луѓето да го смират својот ум и да се фокусираат 
на нивните души и на некои луѓе дури им нуди помош и 
утеха.

Иако не  може секој да биде поврзан со духовноста и 
религијата, интересно е да се види  потенцијалот што и 
двете можат да  понудат кога станува збор за справување со 
минатото. Институционализацијата на меѓурелигискиот 
дијалог може да се види во денешно време како уште 
еден чекор во Косово кон помирување и мир. Ќе биде 
интересно да се следи овој процес во следните години и да 
се види дали понатамошен успешен придонес  може да се 
донесе од страна на различни верски лидери.

Дардан Хоти е новинар и уредник кој работел за 
медиумите во Косово повеќе од шест години. 

Тој беше награден со Награда за Новинарство за 
Сиромаштија од тимот на Обединетите Нации во 

Косово, во 2013 година. Дардан е член на Здружението 
на Новинари на Косовскиот одбор од 2014 година, и 

сега веќе го продолжува и неговиот втор мандат.



Проф.д-р.Златиборка Попов Момчинович , е асистент професор по политички науки на Универзитетот 
на Источно Сараево во Босна и Херцеговина. Таа има диплома по Социологија од Филозофскиот факултет 
во Нови Сад. Освен нејзиното академско истражување, д-р   Момчинович веќе подолго време е активен член 

во граѓанското општество во регионот. Од 2005 година, таа работи како Асистент на Филозофскиот 
факултет на Источно Сараево, каде што таа го одбрани нејзиниот магистерски труд, по Политичката 

култура во период на транзиција. На Факултетот за политички науки при Универзитетот во Белград, таа 
ја одбрани својата докторска дисертација за женското движење во Босна и Херцеговина, која подоцна беше 

објавена како Женско движење во Босна и Херцеговина: Артикулација на една контра-култура. Има објавено 
повеќе од 60 статии за род, активизам, помирување, граѓанско општество и јавната улогата на религијата. 

Од пред четири години 
д-р Момчинович е член на истражувачкиот тим со проектот, Фактори на помирување во Босна и 

Херцеговина, во соработка со  Универзитетот во Единбург. Таа, исто така е експерт и предавач во идните 
PRO проекти, лансирани од страна на Католичката служба за помош и поддршка поддржани од УСАИД, 

што се занимава со прашањето за мирот и помирувањето во општини во Босна и Херцеговина.

Религија често се гледа како пречка за соочување со минатото, особено во нашиот 
регион. Верските заедници и црквите создаваат свои приказни, додека верските споменици 
комеморираат ексклузивни и селективни спомени. Овие споменици пренесуваат чувство 
на жртвување, им оддаваат почит на само една страна на жртви , додека другата страна 
ја прикажуваат  во многу повеќе апстрактен и нечовечки начин. Верскиот дискурс често 
им пристапува на жртвите на таков начин со кој што жртвите се „изедначени“ .  Дури и 
големиот германски писател и добитник на Нобеловата награда, Хајнрих Бел, предупредува  
во својот есеј Der Preis der Versöhnung (Цената на помирувањето) за опасноста од ‘’ водење 
на рамнотежа, исто како што се води рамнотежа во сметководствена канцеларија “.

Соочување со минатото треба да се разбира во контекст на помирувањето и како ‘’ 
стратегија со многу 
лица “. Без тој контекст, 
соочување со минатото 
станува цел сама по себе, 
така што не е доволно 
ориентирано кон 
сегашноста и иднината.

Кога ќе го погледнеме 
цикличниот израз на 
помирување,  религиите 
служат за изразување 
страдања, загуби и 
трауматични искуства 
на една група. Со ова се 
потврдува уште еднаш 

Како верските елементи 
придонесуваат или не 

придонесуваат за соочување со 
минатото?
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идеологијата на верски национализам и комуникација што 
легитимира конфликти во регионот. Таквата практика 
треба да се соочи во своите верски редови бидејќи тие се 
уште работат.

Сепак, верските редови обично не се ангажирани 
во нашиот регион. Тие имаат селективен пристап кон 
одредени сегменти на оваа тема, како што е вистината и 
простувањето. Вистината, на пример, е судска, поврзана 
со дијалог и ресторативна. Нашите религиозни приказни 
обезбедуваат простор само на своите приказни, а не на оние 
од “другите”. Како и простор за свои судски науки, простор 
за култот на нивното страдање. Простувањето секогаш се 
очекува  од другата страна, со  ризик дека кривичното дело 
може циклично да се повтори. Мирослав Волф, теолог од 
Балканот, истакна во својот есеј “Remembering Wrongs 
Rightly”( Сеќавајќи се на грешките правeдно) дека треба 
да се однесуваме како сме простиле се што е во минатото, 
дури и ако тоа не е навистина така. Само таквиот став 
нема да резултира со желба за одмазда, што доведува до 
повторување на минатото. Религии исто така ја потврдуваат 
нивната трансцеденција, се залагаат за подобар живот по 
смртта со што се нудат пошироки и пофер хоризонти. 
Во христијански контекст, религијата нуди простор за 
раѓањето на не само нов човек, но, исто така, на човек со 
своја оригинална улога и автентичност.

Постојат позитивни примери од други земји кои 
можат да ни служат како поука.На пример, улогата на 
германските теолози по Втората светска војна и улогата на 
Англиканските епископи во Јужна Африка за време и по 
апартхејдот. Јужноафриканскиот Англикански епископ 
Дезмонд Туту одигра значајна улога во формирањето на 
Комисија за транзициска правда. Во меѓувреме, верски 
претставници од Балканот го испитуваа формирањето исто 
како и работата на таква комисија во Босна и Херцеговина.

По нацистичките злосторства, Германски теолози 
го поставија критичкото прашање за тоа дали 
христијанството по Аушвиц се уште е можно, и тврдеа дека  
не беше причината Јудаизмот за луѓето кои загинале во 
логорите , туку христијанството, бидејќи злосторствата го 
изложија скриениот антисемитизам. Во нашава ситуација, 
никој не бара одговори за овие прашања освен мал број 
на маргинализирани теолози и верски претставници. 
Сепак, тие, секако, претставува значаен глас на кој му е 
потребен повеќе видливост и други форми на поддршка. 
Германски теолози исто така велат дека, религијата треба 
да биде простор за “” опасни спомени “,” и дека религијата 
може да превземе покреативни улоги од зачувување свои 
привилегии, жалејќи за посреќни времиња во минатото 
кога имаше сојуз на ‘’ престолот и олтарот” ‘. Тие се 
повеќе поврзани со државата отколку со општеството, па 
дури и со нивните верници. Така, верските организации 
соработуваат со елитата на заедниците, играјќи критична 
улога во производството на селективната меморија што на 
крајот станува “” скриена полу-официјалната историја ‘’.

Сепак, постои простор за оптимизам, како што се  
иницијативите на некои теолози што ги споменавме 
претходно, со дијалози иако тие често остануваат на 
нормативно ниво и заеднички локални иницијативи кои се 
фокусирани на иднината, а не го негираат минатото, но се 
надминуваат  општествено на креативен и одговорен начин. 
Ангажирањето на женски теолози и верници е исто така од 
суштинско значење, но тие обиди се недоволно видливи 
поради култура на мизогнија и патријархални верски 
структури. Институционалните форми на соочување со 
минатото и дијалог имаат и свои негативни страни. Секако, 
од суштинско значење е фактот дека Меѓурелигискиот совет 
значајно функционира во Босна и Херцеговина и има свои 
локални канцеларии. Овој совет објавува важни изданија 
кои ја нагласуваат разновидноста на општеството на Босна 
и Херцеговина и зборуваат за напади врз религиски центри 
и ги поддржуваат состаноците на млади теолози.

На локално ниво, постојат бројни заеднички проекти 
фокусирани на секојдневниот живот на луѓето со кои се 
обезбедува надминување на дехуманизираната и извртена 
интерпретација на минатото.

Истражувањата, како на пример,четиригодишниот 
проект- Единбург на процесите на помирување во Босна и 
Херцеговина  покажуваат дека верниците во овој регион, 
без оглед на нивната верска заедница, имаат посилно 
верување во помирувачките процеси од не-религиозни 
лица. Затоа, верските лица поддржуваат различни 
иницијативи на вертикално (официјално) и хоризонтално 
(општествено и човечко) ниво. Ова е важен наод, 
заклучувајќи дека верниците може и треба да учествуваат 
во различни и повеќе креативни активности кои го 
третираат минатото на поинаков начин за да се создаде 
подобра сегашност и иднина во регионот. Помирувањето 
е процес, постојано движење низ минатото, сегашноста и 
иднината. Оттука, овие временски секвенци не може и не 
треба да бидат одделени со цел да се создадат инклузивни 
приказни. Верата и религиозноста, исто така, обезбедуваат 
простор за ‘’ бунт на срцето ‘’ против разни видови на зло, 
и стари и нови, кои создаваат “позадинска какофонија”, 
термин користен од страна на Мирослав Волф, од нашиот 
секојдневен живот, вклучувајќи го и нашиот религиозен . 

1.Што претставува парафраза на тезата на Адорн дека 
нема поезија по Аушвиц.

2. Како што некои теолози ( Никола Кнежевиќ, 
Ален Кристиќ, Зоран Грозданов, итн)  прашуваат каде        
православието беше во Сребреница, католицизмот во 
Јасеновац, итн.

 3.Посебен фокус во ова истражување е ставен на 
религијата како фактор во процесот на помирување:

 www.ceir.co.rs/diskursi/uploads/2013/dec/Edinburg%20
Bos.pdf
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 Балканските општества, особено во 
Македонија, ќе се соочат со тешкотии уште долго 
време во справувањето со минатото. Причината за 
овој проблем е недостаток на подготвеност да се 
знаеме себеси како што ги знаеме  другите и да ги 
прифатиме другите какви што се. Недостатокот 
на волја за пребарување на историските факти 
и тенденцијата за злоупотреба на историја и 
идентитетите беа разоткриени за  време на 
канонизацијата на Мајка Тереза.

Што беше Мајка Тереза ? Албанка, Македонка  
или Влаинка? Дали беше Скопјанка од Албанското 
Скопје или Скопјанка од Македонско Скопје? 
Дали беше посветен католички верник со кого и 
муслиманските и православните верници треба да 
се гордеат или таа треба да се отфрли, бидејќи не 
припаѓаше на верата што другите луѓе ја избрале?

Дилемата на прашањето за нејзиниот идентитет 
е разјаснета од нејзина страна, со една реченица, 
што ја претставува нејзината лична карта: “Со 
крв, јас сум Албанец. Со државјанство, јас сум од 
Индија. Со вера, јас сум католичка калуѓерка. А 
мојата желба е: ” Јас му припаѓам на светот”. Што се 
однесува до моето срце, јас целосно припаѓам на 
срце Исусово “, изјави Мајка Тереза, родена како 
Гонџе Бојаџиу. Меѓутоа, наместо да ја прифатиме 
како уникатна и исклучителна личност, нејзиниот 
идентитет се исполитизира. 

Иако едно лице може да претставува мозаик 
од идентитети, во Македонија многумина 
го ограничуваат  идентитетот на етничката 
припадност на една личност. Фактот дека 
Мајка Тереза е од албанско потекло, а во исто 
време на католичката вера ги предизвикал овие 
симплистички перцепции. Мајка Тереза беше 
Албанка и католичка, а сега и светец.

Албанската заедница во Македонија се 
чувствува доста често  запоставена и недоволно 

Шпетим Нуредини
Главен уредник на РТМ2 (MPT2), 

поранешен дописник на сателитска 
ТВ Алсат, Тирана

Mинатото на Мајка Тереза 
е  прашање во Македонија

застапена. Затоа, фактот дека потеклото на 
Мајка Тереза беше запоставено за време на 
канонизацијата, не беше прифатен многу добро. 
Претседателот на државата, Ѓорге Иванов ги 
истакна  сите идентитети на светицата Мајка 
Тереза , но го заборави нејзиниот етнички 
идентитет. Всушност, за да биде ситуацијата 
повеќе збунувачка, тој не го спомна нејзиното име  
Гонџе. Министерот за култура и  епископот на 
Католичката црква ја направија истата грешка. Во 
текот на комеморативниот настан организиран од 
страна на Академијата на науките и уметностите 
на Македонија, посветена на канонизација на 
Мајка Тереза, претседателот Таки Фити изјави  
дека Мајка Тереза потекнува од семејство на 
етнички мешани средини, предизвикувајќи многу 
негативни реакции.

Настаните околу канонизацијата на Мајка 
Тереза уште еднаш покажа дека македонското 
општество не само што нема капацитет да се 
справи со минатото, дури и го разгорува огнот 
на етничката поделба и основните конфликти во 
општеството.

Една од монументалните молитви на Мајка 
Тереза беше молитвата што таа ја кажа за време 
на нејзиниот говор во ОН во 1985 година, каде 
што таа вели: “Бог ми даде сила да донесам 
мир, таму каде што има грешка да донесам 
вистина.” Македонија треба уште да  работи за 
воспоставување на верзија на вистината кои 
можат да биде прифатена од  неколку страни. 
Додека се работи на тоа, ние треба да живееме 
во мир, толеранција, меѓусебно почитување и 
исправање на грешки. Ние треба да ги напуштиме  
вообичаените шеми на националистички 
размислувања и да комуницираме едни со други 
како рамноправни членови на ова општество.

Мајка Тереза може да биде добар пример во тој 
процес.



Во почетокот на 2014, Мирза Ганиќ, деветнаесет годишно момче од Нови Пазар, 
почина за време на тепачката меѓу Слободната сириска армија и ИСИЛ во близина на 
Алепо. Тој беше  послушно дете, најдобар ученик во  основно и средно училиште. Два 
месеци пред дипломирањето, тој одеднаш отиде во Сирија за да се бори за ИСИЛ без 
да им соопшти на своите  родители. Тој ги контактирал само по пристигнувањето во 
Сирија.

Мирза користеше Фејсбук за да ги сподели  фотографиите  од војната. Тој, исто така, 
упати закани кон бошњачките политичари и активисти на невладини организации, 
обвинувајќи ги за предавство на исламот. Мирза не е првиот човек од Санџак кој отишол 
и починал во Сирија, но тој  привлече многу внимание, бидејќи тој бил примерен млад 
човек. Иако не постојат официјални податоци, медиумите  шпекулираат дека бројот на 
луѓето кои ја напуштија Србија за да се борат за ИСИЛ -главно Бошњаци од Санџак, 
не е мал, дури стотици. Повеќе од една десетина од овие борци загинаа. Бројот на мажи 
од Санџак кои одеа да се борат за ИСИЛ драматично се намали кога Србија го усвои 
законот со кој се криминализираат поединци кои се борат во странска држава и се 
казнуваат со затвор. Како причина за намалување на бројот на лицата кои  се борат во 
Сирија може да се должи на намалената популарност на ИСИЛ. Голем број на прашања 
доаѓаат до израз кога се зборува за овие нови предизвици во Србија. На пример, што ги 
мотивирало младите Бошњаци да одат и да се борат во Сирија? Дали екстремизмот во 
Санџак навистина е во пораст и ако е така каква е улогата на муслиманските институции?

Влијанието на војната во Босна и Херцеговина

Според пописот од 2011 година, исламот е третата најмногу практикувана 
религија во Србија. Има околу 220.000 муслимани од 7,2 милиони луѓе во Србија, 
што претставува околу 3% од населението. Поголем дел од муслиманите се Бошњаци, 
од кои 145.000 живеат во Санџак. Во шесте општини на Санџак во Србија, постојат 
повеќе од 238.787 луѓе; 76.590 (32%) се православни христијани и 156.575 (65,5%) се 
муслимани. Во поранешна Југославија, имаше само една исламската заедница, со седиште 
во Ријасет со верскиот лидер (реис-ул-улема)  во Сараево. За време на војната во Босна 
и Херцеговина, исламската заедница, која не можела да функционира правилно, почна 
да се само-органзизира. Муслиманската заедница во Санџак ја создаде исламската 
заедница, предводена од муфтијата Муамер Зукорлиќ. Владата на Милошевиќ одби да 
ја признае оваа религиозна организација, тврдејќи дека таа е политичка организација 
со сепаратистички намери. Постојат две верски муслимански организации во Србија, 
кои не се признаваат една со друга од 2007 година. Исламската заедница во Србија е 
поврзана со отсекот во Босна и Херцеговина со нивниот верски лидер  реис-ул-улема 
во Сараево, предводена од главниот муфтија на Мевлуд  Дудиќ. Исламската заедница на 
Србија, предводена од реис-ул-улема Сеад Насуфовиќ соработува со Сараево иако тој се 
залага за независна верска заедница на муслиманите во Србија. Нема теолошки разлики 
меѓу двете заедници, но тие се разликуваат во однос на признавањето на седиштето, едно 
во Сараево, а другото во Белград. Владата на Србија досега од политички причини, ја 
има заштитено  исламската заедница во Србија. Премиерот Александар Вучиќ, исто така 
воспостави пријателски односи со поранешниот главен муфтија на исламската заедница 
во Србија, Мухамед Зукорлиќ, кој ја напушти својата верска позиција за политиката. Тој 
во моментов е пратеник во Собранието на Србија и поддржувач на владата на Вучиќ.

Војната во Босна и Херцеговина од 1992 до 1995 година ги тестираше  претходните 
пријателски односи меѓу православните и муслиманските заедници во Србија. И 
покрај тоа што Србија не беше формално учесник во војната, политичкото и военото 
раководство на Слободан Милошевиќ, Радован Караџиќ и Ратко Младиќ, како и 
волонтери од Србија, ја поддржуваа и се бореа заедно со армијата на босанските Срби. 
Бидејќи војната во Босна и Херцеговина исто така се занимаваше со религија, тоа 
влијаеше на меѓурелигиските и меѓуетнички односи во Србија, како и областите што 
се граничат со Босна и Херцеговина, каде што Бошњаците-муслимани претставуваат 
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значителен дел од населението. Војната во Босна и Херцеговина несразмерно влијаеше на муслиманите 
во Санџак, област која граничи со Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Најзначајните напади врз 
муслиманите, нивните имоти и верски објекти беа во Буковица, село кое се наоѓа во близина на Пљевље 
во Санџак, кое е дел од Црна Гора, а тоа е, исто така, во близина на Прибој во Србија. Црна Гора и 
Србија во текот на последните неколку години имаат инвестирано милиони евра во Буковица и Прибој 
за реконструкција на  домовите на муслимани и други објекти уништени за време на војната. Никој 
сепак не е прогласен за виновен за извршените злосторства. Двете најпознати случаи на киднапирање и 
убиство на босански муслимани од поранешна СР Југославија, а во моментов, Србија и Црна Гора, беа” 
Сјеверин ‘’ и “Штрпци ‘’. На 22 октомври 1992 година, 17 Бошњаци беа киднапирани во селото Мијоча 
(Општина Рудо која припаѓа на Босна и Херцеговина со мнозинство српско население) од автобус кој 
превезувал патници од селото Прибој, Сјеверин до Прибој. Тие биле однесени во Вишеград (Босна и 
Херцеговина)  и убиени. Во февруари 1993, 20 патници, 19 Бошњаци и 1 Хрват, кои се спротивставија на 
киднапирање на овие луѓе, беа киднапирани во возот Белград-Бар во селото Штрпци, исто така,  дел од 
Босна и Херцеговина под контрола на српските сили. Киднапираните лица биле однесени во непозната 
локација и убиени.

И покрај злосторствата извршени врз Бошњаците од Санџак, интересно е да се напомене дека 
немаше случаи на верски екстремизам или меѓурелигиски и меѓуетнички инциденти во Санџак за време 
на војната. Фактот дека Србите и Бошњаците во Санџак се почитуваат едни со други, исто така, стана 
јасно на 17 март 2004 година, по давењето на две албански деца во реката Ибар во Митровица. Србите 
од соседното село беа обвинети дека се одговорни за тоа, без никакви докази, кое се потврди подоцна. 
Потоа, Албанци нападнаа Срби во Косово и уништија десетици цркви и манастири. И истата вечер, 
Србите одговорија со поставување на џамии на оган во Белград и Ниш, а имаше серија напади врз 
Албанците и муслиманите и нивните имоти. Во Санџак, се беше тивко  и Исламската верска заедница 
ги проколна  религиозно -мотивираните напади во Косово и централна Србија; ги повика своите 
верници да не бидат хистерични и да не  бараат одмазда. Муфтијата Зукорлиќ во тој период ги повика  
следбениците да  обрнат особено внимание за заштита на православните објекти во близина на Нови 
Пазар, манастирите Џурџеви ступови и Сопочани, како и црквата Свети Петар.

* Ставовите на муслиманските верски водачи

Бошњаците во Санџак го прифатиле исламот за време на владеењето на Османлиите кое траеше пет 
векови. Како европски народ од словенско потекло, кој живеел со припадници на различни религии 
многу генерации, Бошњаците беа полиберални сунитски муслимани. Многумина беа изненадени од 
појавата на повеќе радикални ставови за исламот забележани во Санџак во текот на последните 10 
до 15 години, со појавата на вахабисти и салафисти. Имаше неколку инциденти каде што членовите 
на вахабистичкото движење се обидоа да  наметнат одреден вид на молитва во голем број џамии, 
прекинување на музички концерти и дистрибуција на флаери за објаснување какви практики се и не 
се прифатливи во исламот. Најсериозниот инцидент се случи во 2007 година кога група вахабистички 
лекари беа уапсени и обвинети за организирање на камп за обука во близина на селото Жабрен, меѓу 
Сјеница и Нови Пазар. Двете вахабистички групи беа осудени за тероризам.

Ваквите инциденти не беа повторени во Нови Пазар и Санџак, и вахабистите и салафистите не беа 
присутни на улиците. Во Нови Пазар во текот на изминатите години, сепак, има зголемување на бројот 
на жени, особено млади жени и девојки, облечени во повеќе традиционални исламски одежди како 
хиџаб. Таквото набљудување е слично на општиот тренд во земјите од поранешна Југославија, особено 
по војните во 90-тите години и распадот на поранешната држава. Младите Срби, Хрвати, Бошњаци, 
Албанци се повеќе се фокусираат на својата нација и религија. Во случај на муслиманите, фокусот или 
‘’ враќање ‘’ на Исламот има и домашни и меѓународни импликации. По завршувањето на војната во 
Босна, а како одговор на голем број кривични дела, националните и верските убедувања и гордоста 
на Бошњаците станаа посилни. Војни во муслиманските земји, како и зголемување на видливоста на 
ксенофобијата во Европа резултира со млади Бошњаци кои се фокусираат на религијата и се дистанцираат 
од западните вредности.

Исламските лидери без оглед од која верска заедница доаѓаат, редовно ги осудуваат воените 
злосторства, екстремистичките појави и терористичките акти  кои поединците, наводно, ги извршуваат 



во име на исламот. Лидерите ја нагласуваат потребата од меѓусебна почит и соживот 
на различни религии и инсистираат  дека локалните муслимани треба да продолжат 
со почитување на традиционалниот ислам практикуван во овој регион со векови. 
Поранешниот муфтија Муамер Зукорлиќ, кој беше обвинет за поддршка на развојот на 
екстремниот вахабизам во Санџак, и кој се вели дека беше цел на планиран терористички 
напад како  “агент на ЦИА ‘’ за време на судењето на групата на вахабистите , стана лидер 
на бошњачката демократска заедница во Санџак и пратеник во Собранието на Србија. 
Зукорлиќ, претходно обвинет за екстремизам и сепаратизам од страна на повеќето 
српски медиуми, стана политички партнер на службените лица од Белград. Тој се 
залага за помирување меѓу Србите и Бошњаците, муслиманите и христијаните, но без 
пропуштање на кривични дела.

‘’ Не може да се игниорираат вакви важни прашања; не можете да запрете пребројување 
на жртвите. Случаите мораат да бидат расчистени , а извршителите мораат да се осудат, 
и тоа е задача на судот и други институции, но треба да има принципи. Овој процес 
може да се развива во позитивна насока и тоа само ако постојат принципи. Тоа, секако, 
не може да се одвива со негирање или одложување. Многу е важно да се собереме и 
да кажеме дека ние сакаме дијалог, сакаме да ги надминиме овие проблеми. А не да не 
одложиме, да заборавиме или да минимализираме ‘’, изјави Зукорлиќ. Осврнувајќи се на 
прашањето за радикализам, Зукорлиќ нагласува  дека е потребно да се создаде средина 
во која екстремни идеи не се само атрактивни, и дека подобрувањето на економската 
и социјалната состојба во Санџак е важно. ‘’ “Ние сакаме силен Санџак во рамките на 
култура, економија, транспорт  и како јадро на  колективната иднина во Србија, Црна 
Гора, Босна и Херцеговина и Косово. Санџак е место раскрсница, помеѓу автопатот од 
Белград кон морето, од Сараево, до Нови Пазар. Ниту Србија, ниту Црна Гора не треба 
да се плашат од Санџак, како и од Бошњаците. Ние покажавме дека ние не ограбуваме 
и не напаѓаме. Со ваква инвестиција, ние посакуваме таква Србија, каде што сите се 
еднакви и се почитуваат еден со друг. Сакаме да изградиме и да создадеме таква држава ‘’, 
рече Зукорлиќ за време на неговите изборни митинзи.

Исламската заедница на Србија, предводена од реис-ул-улема Сеад Насуфович, редовно 
ги проколнува екстремистичките злосторства и се залага за толерантен, мултиетнички 
и мултирелигиски живот. Иако Насуфович официјално е лидер, оваа верска заедница е 
поврзана со семејството Јусуфспахиќ, кое ја контролира  Исламската верска заедница во 
Белград со векови. Многу муслимани, особено во Санџак, не се согласуваат со фактот 
дека семејството Јусуфспахиќ е поврзано со политичари што донесоа многу конфликти 
на муслиманите во овој регион, Слободан Милошевиќ и Воислав Шешељ. Семејстовото 
Јусуфспахиќ и Исламската верска заедница имаат добри односи со властите и ги 
нагласуваат нивните врски со Србија и  противењето на екстремизмот. ‘’ Каде што одиме 
ние, не постои екстремизам “, вели Мухамед Јусуфспахиќ, поранешниот муфтија на 
српската исламска заедница во 2007 година ‘’ Ние, муслиманите во Србија, сите ние, за 
кои Господ е поважен од се што е создадено, силно го проколнуваме насилството, секое 
убиство и интрига што доведува до убиство ‘’, рече Јусуфспахиќ  додека коментираше за 
терористичките напади во различни европски земји.

Сафета Бишевац е новинар во дневниот весник “Данас” во Белград, а, исто така 
и ко-уредник на весникот “Sandzak Today (Санџак Денес ). Во долгогодишната 
кариера како новинарка, Сафета, се занимаваше со внатрешната политика, а 
исто така и со регионалните хуманитарни прашања и човекови права. 
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ВЕРНИЦИТЕ 
ЗА МИР

Автор: Рандал Пулјек-Шанк

Верниците за мир е  меѓурелигиска 
иницијатива која започна во 2006 
година. Групата од осум члена 
на верници на оваа иницијатива 
вклучува христијани и муслимани 
од Хрватска, Босна и Херцеговина 
и Србија и  е активна во градењето 
на мирот веќе неколку години. 
Иницијативата “Верниците за мир” 
има една заедничка визија ‘’ со 
градење на мир, го славиме Бог ‘’, што 
е насловот на меѓурелигиски собири 
за мир  и конференции организирани 
од  страна на оваа иницијатива.

Три регионални меѓурелигиски 
конференции се одржани досега: во 
Хрватска во 2006 година (Остров 
Крк), во Босна и Херцеговина во 
2008 година (во Благај во близина 
на Мостар) и во Србија во 2010 
година (во Андревље, Војводина). 
Следната конференција ќе се одржи 
во Хрватска во 2017 година (Омиш). 
Конференциите беа можност за 
верниците заинтересирани за 
градењето на мирот за да се исполнат 
и теми фокусирани на потенцијалите 
на Аврамски религии за градење 
на мирот преку поврзување на 
верски содржини и ненасилство и за 
односот и начинот на социјалниот 
активизам. Целта на состаноците 

во текот на конференциите  е 
откривање и учење влијанија  за мир 
, концепти и теологии за целите на 
подигање на свеста на верниците за 
нивната одговорност да се изгради на 
граѓанското општество.

Во својата досегашна работа,  
иницијативата за поттикнување  
верниците да ја научат и да ја 
продлабочат верската содржина 
која ќе ги поттикне да се работи 
на градење на мирот со цел да се 
придонесе за мирен соживот во 
општества во кои тие припаѓаат со 
активно практикување на својата 
религија.

Во 2013 година, оваа иницијатива  
започна  со наслов” Декларацијата 
на верниците за мир”. Декларацијата 
содржи принципи врз основа на кои 
се гледа како еден верник активно 
се труди за мир. Овие критериуми 
претставуваат насоки за ненасилно 
дело. Секој човек може да ја потпише 
декларацијата и на тој начин 
симболично се обврзува себеси да 
направи напори за изградба на мирот 
преку ненасилни дела и со преземање 
на сила и мотивација од сопствената 
религија.
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Во октомври 2013 година, 
декларацијата беше претставена во 
Верко во близина на Вуковар и во 
Винковци, како дел од молитвата 
на свети Фрањо, а во декември 
истата година, декларацијата беше 
промовирана во присуство на повеќе 
од стотина учесници во центарот на 
Исламската заедница во Риека.

На почетокот на јуни, 2014 година,  
декларацијата беше претставена во 
Сараево, како дел од  одбележувањето 
на 100-годишнината од почетокот на 
Првата светска војна ( ‘’Настанот на 
Мир- Сараево 2014 “).

На 1 јануари 2015 година, 
Верниците за мир објавија апел за 
мир една недела пред трагичниот 
напад врз Шарли Ебдо во Париз. 
Тој став стави акцент  на прашањето 
на тивка нетолеранција во Европа 
и нашето општество во форма 
на исламофобија. Се направи 
предупредување дека различните 
форми на фобии не ги загрозуваат 
само  членовите на одредена верска 
група, туку, сите граѓани. Покрај 
својата општа природа, апелот исто 
така има и практичен аспект, бидејќи 
тоа предлага конкретни чекори што 

секој човек може да ги направи, 
во борба против нетолеранција и 
предрасуди.

Организационата група на оваа 
иницијатива имаат средба  два до 
три пати годишно во викенди на 
консултации . Овие консултации се 
чести прилики за идентификување 
на актуелни прашања на градење 
на меѓуверски мир  и треба да се 
решат во текот на наредниот период. 
Темата на која  ќе се фокусира  
следната конференција  е прашањето 
како Верниците за мир треба да се 
справат со проблемите во време на 
национализам и ксенофобија.

Сите овие активности резултираат 
со посакуваниот исход, имено, дека сé 
поголем број на граѓани  - христијани 
и муслимани , од Југоисточна Европа 
се идентификуваат со името 

‘’ верник за мир ‘’ и ја испраќаат 
пораката на иницијативата  како своја 
порака.

Иницијативата , Верниците за мир 
е поврзана со слични иницијативи, 
мрежи и организации како што е 
Европската мрежа - Црква и мир, 
молитвата на Свети Франциско 
и сродната група со истото име, 
Croyants pour la paix од Франција, 
како и Gläubigefür den Frieden .



Поаѓајќи од различните општествено 
историски услови во различни делови на 
светот се развиле и различни концепти 
на држава и религија и на нивниот 
меѓусебен однос. Поаѓајќи од ова посебно 
кај јудаизмот и исламот (нешто помалку 
во христијанството или подобро речено 
по дискретно) религиите себе не се 
гледаат само во функција на спасување на 
поединецот, член на нивната религиозна 
заедница туку се сметаат и за повикани 
дека имаат мандат од Бога да создадат 
општество кое во целост ќе функционира 
според божјите закони. 

Спротивна на оваа поврзаност и 
взаемност помеѓу политиката и религијата 
се среќаваме со поимот секуларизам 
и повторно да го дефинираме на 
наједноставен начин. Секуларизмот значи 
дека религијата (верата) е дел од приватната 
сфера на секој поединец и нема што да 
се меша во креирањето на политиката и 
водењето на државата. Интересно дека 
емпириските истражувања покажуваат 
дека во последните две децении на 
минатиот век и првата деценија од 21 
век секуларизмот има тренд на растење 
односно се намалува улогата на религијата 
во општеството, а со тоа и во државата. Во 
втората деценија од овој век посебно  во 
Југоисточна и Средна Европа но, не само 
тука се забележува тренд на повторно 
јакнење на поврзаноста и взаемност 
помеѓу религијата и политиката а, со тоа и 
државата.

Aко гледаме според Уставот и законите, 
Република Македонија е секуларна 
држава во која формално политиката 

РЕЛИГИЈА И 
ПОЛИТИКА 

е одвоена од верата, а државата од 
Црквата, а во истовреме е обезбедено 
целосно почитување и заштита на мулти 
конфесионалноста (верски плурализам) во 
нашето општество. За жал кај нас немаме 
некое поголемо емпириско истражување, 
затоа ќе се ограничиме на она што секој 
од нас го гледа пред се преку медиумите и 
кој најчесто се дел од дневната политика 
на нашите политички елити. На пример 
„медиумскиот циркус“ за време на 
големите верски празници кога државниот 
и партискиот врв единствено можеме да 
го видиме во Црква или Џамија. Лично 
на пример ниту малку не ме интересира 
како верник кај кој член од семејството на 
нашиот државен врв паднала паричката 
кога за Божиќ православнте верници ја 
кршат таканаречената божиќна погача.

Сепак ако ова го сфатиме само како 
фолклорна политичка култура која во 
суштина не ги почитува темелните 
верски вредности како што се понизност 
скромност почитување на ближниот и 
така натаму, многу по сигнификантна е 
сплотеноста помеѓу политиката и верата 
на ниво на државата и водење на државата. 
На пример политиката на владата за 
повеќедетно семејство се темели на 
верското учење (како во христијанството 
така и во исламот) дека абортусот е еден 
од најголемите гревови. Ова верско учење 
, би рекле догма во блага форма се најде и 
во Законот кој го уредува прашањето на 
абортус. Во суштина со овој закон како 
што тврдат пред се многу невладини 
организации на жените на своевиден 
начин им се ограничува правото 



18 - 19

– ОПАСЕН 
КОКТЕЛ

Тодор Пендаров - Колумнист, политички 
аналитичар, новинар и член на 
Парламентот на Република Македонија.

самостојно да одлучуваат дали ќе имаат и 
колку ќе имаат деца. Понатаму, односот 
до сексуалната определба, на нашите 
политички елити е идентичен со односот 
на двете најголеми верски заедници 
Македонската православна Црква – 
Охридска Патријаршија и Исламската 
верска заедница. Имено и за исламот и за 
христијанството хомосексуалноста е во 
спротивност со учењето на Бог преточено 
во светите книги Библијата и Куранот. 

Денеска да си добар и вистински 
Македонец и патриот значи да си 
христијанин и тоа православен, Додека 
„вистински“ Албанец е пред се муслиман 
и тоа суни.  

Сето ова наведува на заклучок 
(иако немаме релевантни емприски 
истражувања) дека кај нас посебно во 
последниве десет години имаме тренд на 
поврзување на религијата и политиката, а 
со тоа како што вели професорот Елизер 
Папо државата под „своја капа“ ги зема 
најголемите религии кај нас. Во суштина 
со тоа ниту малку нема корист обичниот 
граѓанин верник туку пред се бенефитот 
е на страна на политичките елити и 
верскиот клер.



Предизвиците во соочување 
со минатото; верниците и 
верските заедници

Мухамед  Јусич е  исламски теолог, експерт за  арапски студии и аналитичар за Блискиот 
Исток и Балканот . Тој е исто така автор на неколку книги и студии за арапскиот 
свет и исламот. Муахамед е колумнист  на Ал Џезира Балкан,  Старт Бих, Ослобоѓење 
и Препород. Тој, исто така соработува со Центарот за напредни студии во Сараево и е 
координатор на проектот на исламот во Југоисточна Европа.

Меѓу луѓето кои живееле заедно во овој регион со векови, процесот 
на соочување со минатото, излекување  на трауматски искуства од војни 
и процесот на помирување, моментално се клучните предизвици во 
социјалниот, економскиот и религиозниот живот. Од нашето искуство 

и искуствата на многу други актери кои присуствуваа на меѓурелигискиот дијалог, 
јасно е дека, во случајот на Босна и Херцеговина,  не може да се избегне истакнување на 
недостатокот на подготвеност луѓето да се соочат со ситуација во текот на војната, која 
кулминираше во ужасни злосторства. За разлика од тоа што луѓето можат да мислат, оваа 
неподготвеност е, исто така, присутна меѓу лица кои ги претставуваат верските заедници 
или тврдат дека се верници. Прашањето на соочување со минатото може секој момент да 
ескалира, а  организаторите на било која меѓурелигиска заедница се плашат од тоа.

Ова е слично  на нормализација на кои било други односи, од враќањето на раселените 
лица се до поинтензивна економска и културна соработка во регионот. Така, императив 
е за нас како општество да започнеме со справување со минатото  и да престанеме да 
креираме паралелно вистини и наративи.

Верските заедници се способни и мораат да бидат активни во ваквите разговори 
за да се обезбеди поефикасен процес на излекување. Иако тие не можат да ги утврдат 
фактите за страдање, ниту причините за конфликт, можат да создадат средина каде 
што овие прашања ќе се дискутираат без пристрасност, агитација и манипулација со 
емоции. Верските заедници и религиозни верници можат значително да придонесат за 
развојот на соочување со минатото на нашето општество  и обновување на довербата со 
промовирање на идејата за меѓурелигиски ди јалог.

Верските заедници и помирувањето 
 

Досега, обидите да се придонесе кон процесот на соочување со минатото на верските 
заедници во Босна беа ограничени на меѓурелигиски дијалог што е недостаток на 
јасна врска со секојдневната реалност на луѓето во Босна. Така, нивниот успех е многу 
ограничен.
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Причините што верските заедници, како и медиумите не се подготвени да го иницираат 
процесот на соочување со минатото, се интерпретираат од страна на граѓанскиот сектор, 
бидејќи овие сектори на заедниците  не сакаат да ги преиспитaат своите улоги за време на 
војните во овој регион.

Кога ги прашуваат за недостатокот на лидерство од верските заедници во процесот 
на помирување во БиХ, претставници на верските заедници најчесто реагираат дека тие 
не би можеле да иницираат еден таков процес, бидејќи тоа се однесува на сите области 
на општествениот живот и опфаќа бројни предизвици. Но, токму ова е причината зошто 
верските заедници мора да учествуваат во процесот на соочување со минатото и секој од 
нив треба да го постави ова како нивна главна цел.

Меѓурелигискиот дијалог и процесот на соочување со минатото
И покрај предизвикот дека  соочување со минатото се гледа како пречка за меѓуверски 

дијалог, факт е дека верските заедници во Босна и Херцеговина ги направиле првите 
официјални чекори кон меѓурелигиски дијалог, кој може да биде предвесник на 
помирување. Бројот на меѓурелигискиот дијалог и иницијативи за соработка во 
локалните заедници се зголемија. За време на ваквите собири, сепак, прашањето за 
наследството на војната  најчесто се избегнува, и секогаш, станува очигледно дека се уште 
нема договори за заедничко разбирање, визија и како да се продолжи. Бројни примери 
од локалните заедници покажуваат дека иницијативите за дијалог од верски заедници 
води до несогласувања и конфликти во некои случаи. Со цел да започнат разговори за 
комплексни прашања на нашето општество во Босна и Херцеговина, ние треба да ги 
истражуваме потенцијалните улоги на верските заедници.

Можности за соочување со минатото

Во напорите да се соочи со минатото, Босна и Херцеговина мора да  истражува и да 
научи од искуствата на другите конфликти и да  обезбеди ефективни решенија додека 
избегнува грешки и негативности во таквите процеси. Иако не постојат  готови решенија 
со оглед на локалниот културен, историски и политички контекст на регионот, ние се 
уште мораме да ги истражуваме  искуствата, како што е случајот со Германци, Финци, 
Јужно- Африканци и други. А, да чекаме нашите политички, верски и aкадемски елити 
да се договорат за процесот за соочување со минатото во Босна и Херцеговина ќе биде 
губење на време. Затоа, локалните иницијативи, без разлика колку се мали, не треба да 
се игнорираат.

Исто така, верските заедници имаат значителен потенцијал во нивните основни 
подучувања што може да помогне во процесот на соочување со минатото и изградба 
на мирот и помирувањето. Првенствено мислам на институцијата на простување  и на 
отворена  врата на покајание што е основа на сите религии.

Верските сегменти  можат да ги мобилизираат луѓето побрзо од сите други форми на 
идентитети. Ова е причината зошто тие се најмногу користени да се мобилизираат лица 
за војна и да го оправда насилството. Но, токму овој факт е  неверојатно брза и ефикасна 
трансформативна моќ, може да биде важен придонес во промовирањето на ненасилство 
и помирување во пост-конфликтни заедници.



 Секако интересно е да се напомене дека овој регион има една од највисоките 
нивоа на јавна религиозност, но од мое лично искуство, нивото на морална 
одговорност за сопствените и колективните дела е многу ниско. Ова е очигледна 
обврска, но и шанса за верските заедници да придонесуваат за пренасочување на 
религиозноста некаде на друго место, бидејќи  е тешко возможно да има процес на 
помирување без подготвеност да се претпостави колективна и морална одговорност. Со 
оглед на несогласувања околу прашањето за колективна одговорност, дури и ако некој не 
е директно одговорен за делата на неговите членови од заедницата , треба да се одговорни 
за тоа како го гледаат прашањето сега.

Друг аспект кој треба да се земе во предвид , кога се гледа  процесот на справување 
со минатото е срамот, кој игра важна улога во нашето општество. Често, обидите на 
простување и помирување  се напуштени, бидејќи има многу неизвесност како жртвите 
треба и можат да бидат вклучени во процесот на справување со минатото. Сепак, ова не 
може да биде вистинско решение: да се прости и да не се заборави не е исто, бидејќи со 
цел да се прости, ние треба да имаме активна меморија на она што се случи, со цел да 
простиме, ние треба да  знаеме точно што простуваме.

Ужасни војни кои се случиле во Босна и Херцеговина и другите земји од регионот во 90-
тите години доведоа до невидена поделба на општеството по етничка линија. За регионот 
натопен со крв на Балканот со таква моментална  состојба на нетолеранција, покажува 
историјата и од отоманската и подоцнежните периоди, е неприродно. Заедниците во овој 
регион имаат долга и богата традиција на соживот, мултикултурализам, повеќе религии 
и традиционални вредности кои доминирале и покрај ужасните периоди преку кои овој 
бурен дел од Европа поминуваше. Ова ни дава надеж  дека, ако се создадат соодветни 
услови, луѓето во овој регион ќе го вратат  тој дух и ќе најдат начин да живеат заедно и да 
создадат подобра иднина за сите луѓе во Европа, но и пошироко.



Новиот дел на 
веб-сајтот за  

Справување со 
минатото - БЛОГ 
/ ВЛОГ  ќе биде 

лансиран на 1-ви 
Јуни

Блогот за Справување со Минатото, новиот медиумски 
продукет на онлајн платформата за Справување со Минатото 
www.dwp-balkan.org, беше официјално лансиран на 1 Јуни 
2017, година.

Блогот за СсМ е регионална онлајн платформа за 
конструктивна рефлексија на теми поврзани со справување 
со минатото, со цел зајакнување на конструктивен и отворен 
пристап на регионално ниво. Со користење на Blog / Vlog 
алатката сакаме да промовираме конструктивен онлајн 
дискурс поврзан со тековните теми од областа на справување 
со минатото.

Ги покануваме сите Блогери /Влогери од Западен Балкан 
кои се заинтересирани за темите за справување со минатото 
и се подготвени да отворат конструктивни дебати за тие 
теми, да се вклучат во оваа нова медиумска платформа и да не 
контактираат доколку сакаат да придонесат кон Блог / Влог, 
или доколку ви се  потребни дополнителни информации.

Ве молиме контактирајте со Сунита Даутбеговиќ 
Бошњаковиќ, Проектен Менаџер, форумЗФД Сараево на 
bosnjakovic@forumzfd.de или info@dwp-balkan.org.

Следен број

Вести и
новости

8-миот број на Balkan.Perspectives  ќе открива зошто 
справувањето со минатото треба  да се земе предвид кога 
станува збор за образованието. Гледаме како национализмот 
се шири низ училиштата и универзитетите, но исто така 
сакаме да дадеме најдобри примери за тоа како формалните 
и неформалните образовни институции промовираат 
инклузивни начини на сеќавање.



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).
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