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Почитувани читатели,

Б

алканот е регион каде што границите се
сменија неколку пати низ историјата. Тие
беа наметнати од страна на странските сили,
прецртани, сменети, раселени и оспорувани во текот
на годините. Со подемот на национално - државниот
концепт и против големата нестабилност во регионот,
национализмот се прошири низ регионот во текот на
минатиот век а, значително во сегашноста.
Со шестото издание на Balkan. Perspectives имаме
за цел да разјасниме како национализмот е поврзан
со процесот на справување со минатото; како тој се
шири; и можностите и ризиците кои национализмот
ги носи.
Иако многу автори го толкуваат национализмот
како нешто негативно што спречува отворени
инклузивни дијалози и ставови за историјата,
“Vox Populi” покажува дека секој не го толкува
национализмот како нешто негативно, но како форма
на љубов кон сопствената земја. Многумина, сепак го
гледаат национализмот како расизам.
Статиите исто така посочуваат дека постојат
многу различни начини да се пријде на темата на
национализмот. Некои автори раскажуваат лични
искуства поврзани со оваа тема и опишуваат како и
каде тие се соочиле со национализам. На пример,
Лејла Махмут раскажува како во нејзиниот роден град
Скопје се соочила со невкусни реакции врз основа
на презимето на нејзиното семејство. Нора Хасани,
исто така ни раскажува вознемирувачки спомени
од нејзиното минато и ја завршува нејзината изјава
со апел за да се потсетиме на минатото, со цел да се
спречат слични непријатности и во иднина.
Други автори исто така зборуваат за различните
искуства на национализмот. На пример, Златан Делич
го опишува користењето на националистичките идеи
и симболи во народната турбо-фолк музика со што
ја разјаснува улогата на пејачките во текот на 90-ите.
Слободан Георгиев пишува за српската хулиганска
сцена и нејзината силна поврзаност со српскиот
национализам, силно ги критикува државните

структури во Србија поради недоволната борба против
хулиганските мрежи и ги осудува “традиционалните
српски вредности”.
Елдин Буљубашич тврди дека Балканските
земји треба да имаат за цел наднационален Балкан
по примерот на Европа наместо да го поддржат
национализмот. Скендер Асани го анализира
влијанието на националистичките приказни од
минатото врз денешната политика во Македонија,
предупредува за стагнација на развојот на
македонското општество. Мира Костиќ гласно
ги повикува сограѓаните во Македонија против
националистичките ставови. И за крај, Николас Мол
во нашето интервју, ја објаснува потенцијалната улога
на Регионалната канцеларија на младинска соработка
(RYCO) на Западен Балкан за промовирање мир и
помирување; елиминирање на национализмот во
регионот.Како модератор, тој ја покажува надежта и
амбициозноста кон оваа нова организација.
Наша цел, како и во минатите изданија е да понудиме
различни но, сепак понекогаш и контроверзни гледни
точки. Ние очекуваме различни ставови за оваа дебата
и сакаме сите критички да се вклучиме во овие тешки
разговори за јавниот дискурс да биде инклузивен и да
напредуваме на мирен начин. Сите сте добредојдени
да бидете дел од нашава дискусија преку електронска
пошта и Фејсбук.
2016 беше турбулентна година со многу случувања
во земјите од Западен Балкан, но исто така и на
меѓународно ниво. Некои од овие настани покажуваат
дека се уште постои потреба за да се спречат
националистичките движења и дека е важно да се
трудиме за сочувство и меѓусебно почитување.
Со нетрпение очекувам да продолжиме да работиме
со вас кон овие вредности и во 2017!
Новогодишни Честитки!
Маике Дафелд
Главен и одговорен уредник

КАДЕ
И
КАКО ГО
ИСКУСИВТЕ
НАЦИОНАЛИЗМОТ?
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

КОСОВО

Доживувам национализам секојдевно. Јас живеам во
етнички поделена заедница и град каде што е нормално
да се биде националист и да ја сакаш само својата
етничка и религиозна група. Ништо друго не е пожелно,
ниту прифатливо. Било каков израз на различности не
е прифатен и поединците кои се различни се во многу
тешка позиција. Понекогаш е многу исцрпувачки да си
константно опкружен со национализам.
Аднан Г., 30

На пример, јас
забележувам национализам кога
се играат фудбалски натпревари; кога Косово и
Албанците учествуваат во европските и меѓународни
натпревари.
Мети Х., 36

Национализмот е тесно поврзан со животот во Босна и
Херцеговина. Секојдневно го доживувам и живеам со
него во моето опкружување . Национализмот е присутен
во секоја сфера од животот и нашето опкружување на
улиците, медиумите и луѓето. Тоа стана одлучувачки
фактор во идентитетот на луѓето во мојата држава.
Национализмот за жал е наредба на денот.
Зорана Д., 30

Во текот на мојот живот сум доживеала спротивни
чувства околу национализмот: национализмот беше
задолжителна емоционална состојба на секој добар
граѓанин; чувство на супериорност на вредности,
традиции, па дури и изглед во однос кон Другите.
Подоцна, беше срамно да викнеш „јас сум националист“
затоа што тоа значеше порамнување со заостанати
и нискоинтелигентни
личности
во општеството
кое сака да најде место во Западниот свет. Сега, го
доживувам национализмот како неопходна состојка
која доаѓа од љубов кон своето, својата земја, луѓето,
културата и идентитетот, што може да не охрабри да
ја канализираме својата енергија на секоја различна
група кон подобар свет за сите нас.
Линдита Б., 40

Кога моите другари ме осудија за тоа што се дружев со
“усташ” во петто одделение во основно училиште.
Исмет Г., 19

Јас обично го доживувам ова чувство кога патувам низ
светот и сакам да истакнам дека сум Косовар.
Кујтим К., 28

СРБИЈА

МАКЕДОНИЈА

Мојата средба со национализмот не беше директна.
Бидејќи јас пораснав во космополитска средина,
мојата средба со национализмот не беше директна.
Во одреден момент, почнав да забележувам развој на
менталитет на опсада во некои училишта, а подоцна и
кај моите универзитетски другари; менталитет поради
кој што тие се чувствуваа постојано под притисок.
Јас лично видов како овој менталитет го попречува
нивниот личен и професионален развој. Иако некои од
моите пријатели беа во можност да ја видат и разберат
бесмислената природа на национализмот и сите тие
стари размислувања да ги остават зад себе, наместо
тоа, многу од нив за жал се потопија во оваа опасна
идеологија.
Срџан Л., 38

Го имам доживеано национализмот неколку пати.
Еднаш за време на состанокот организиран од страна
на една меѓународна организација кога работев во
една програма за младите. Друг учесник на настанот,
изјави дека таа лично не сака да направи партнерство
со било која од балканските земји, поради тоа што е
регион на војни.
Валентина Ј., 41

Покрај дневената подмолна политика, јас го искусив
национализмот во мали дози, како на пример
националистичките коментари кои се користат во
јавниот превоз, широките семејни собири, како и кај
предавањата на учителите. Популарната музика исто
така стана националистичка, текстовите и мелодиите
се менуваат со цел да се вклопат во доминантниот
наратив на групата.
Đorđe Đ., 32

Национализмот е еднакво на рак, тоа не е дел од
вашиот природен систем. Но, ако не живеете здрав
и нормален живот, тоа може да се појави на било кој
од вашите органи и да се шири исклучително брзо во
цело ваше тело. Национализмот и ракот се подеднакво
смртоносни.
Светлана С., 28

Царинскиот службеник мислеше дека сум убава се
додека не го виде мојот пасош на аеродромот во Виена!
Вања О., 42

За мене поимот национализам е како ментална болест
и многу сложен проблем. Национализмот во мојата
земја е присутна во секоја сфера на животот: во музика,
спорт и култура. Ме иритира тоа кога луѓето ги користат
спортските настани за да го прошират национализмот.
Елиза Г., 15

КАДЕ
ПРИПАЃАМЕ?
Името на татко ми е АВНОЈ. Тоа не е правилно име,
туку кратенка на една многу важна организација поврзана
со Втората светска војна и партизанското минато на
поранешна Југославија. Кога ме прашуваат за неговото
име и кога тоа ќе го кажам, луѓето веднаш ја дознаваат
политичката позадина на моето семејство. Додека
пораснав во атмосфера на братство и единство, моето
семејство никогаш не дискутираше за теми поврзани
со етно-национализам. Негувањето на омразата кон
“другиот” едноставно не беше опција, а тоа, всушност, се
сметаше за нешто примитивно. Сепак, постоеја проблеми,
како што се мешани бракови меѓу членови од различни
религии, кои не беа прифатени. Моето семејство беше
на прагот на доликување на едно космополитско и
прогресивно семејство.
Го поминав поголемиот дел од моето детство и
младоста во Скопје и ме прашуваа која сум јас, и какво
име имам, секогаш алудирајќи на мојата етничка и верска
припадност. Овие прашања ме натераа да се чувствувам
дека не му припаѓам на градот, каде што моето семејство
живеело долги години. Иако моето име веќе не звучеше
чудно кога се преселив во Сараево, многу луѓе се уште
претпоставуваа дека знаат каде “припаѓам”, а потоа ме
прашуваа: “Наша ли си?”
Национализмот се стреми да ги категоризира луѓето во
различна група според нивната етничка припадност. Тоа
работи на идентитетот на луѓето и нивната голема желба
за национална припадност, која служи за мобилизирање
и заштита на поединецот на својата земја или територија.
Национализмот се потпира на постоењето на “другото”
и желбата да го доминира. Вешти националисти ги
натераа луѓето кои припаѓаат на една поголема група со
силен национален и верски идентитет да се чувствуваат
удобно и безбедно, а од друга страна, пак, лица кои не
припаѓаат во овие групи се чувствуваат сами и изолирани.
Таа е причината за моите напори да се вклопам и да ме
прифатат како “нивна” во најголемата етничка група. Ова
е период во мојот живот кога имав чувства кон знамето
или химната на земјата. Овие чувства исчезнаа откако
се преселив во Сараево, каде што лесно можев да станам
член на поголема група и да ја почувствувам безбедноста
и топлината на припадност. Но, тоа веќе не беше мојата

реалност, ниту мојата желба. Јас ја разбрав опасноста
зад безусловно припаѓање на голема етничка група, а
особено за жените. Национализмот доделува родови
улоги на поединци, негирајќи ги родовите идентитети
надвор од традиционалната бинарна категорија на
машки или женски. Таквите бинарни размислувања и
националистички чувства поттикнуваат насилството
врз жените, кое кулминира за време на војната. Жените
и мажите претставуваат една нација, но влијанието на
војна врз жените е радикално поинаква поради улогата на
жените како носители на нацијата.
На крајот на краиштата, национализмот носи
придобивки за доминантни мажи кои или профитираат
од војната, или од политички цели, за време на мировниот
процес. Дури жените кои одговараат на родовите улоги
пропишани со национализам, симболички се секогаш
сметани како “други”. Жртвувањето на жените во време
на војната за доброто на нацијата е неспорно. Тие се
идентификувани прво како нација, а потоа како жени. И
манипулација со жените продолжува дури и по сериознитe
злосторства за време на војната. Тие постојано се гледаат
како припадници на нивните етнички групи. Дури
и кога им е дадена поддршка и грижа , кога се прави
истражување за нивното страдање и кога се донесуваат
одлуки за нивната иднина, тие се идентификувани, главно,
преку нивната припадност на одредена група, а не како
поединци. Жените и понатаму ја претставуваат нацијата,
иако таа е улога што нацијата им ја препишала и причината
зошто тие претрпија толкаво насилство.
Јас веќе не се стремам да се вклопам во доминантната
етничка група, без оглед на тоа колку се чувствувам
осамена или уплашена . Најдобар адут кој жените го
поседуваат против национализмот е да се спротивстават
на пропишаните родови улоги. Нашиот најголема адут е
да не припаѓаме никаде на друго место, само во светот.

Лејла
Мамут
е
сегашниот координатор
на сексуалното насилство
поврзано со конфликт на
Канцеларијата на ОН во
БиХ. Таа има магистерска
диплома по демократија
и човекови права од
универзитетите во Болоња
и Сараево,а нејзината
магистерска
теза
за
геноцид беше оценета
како една од најдобрите
во генерацијата. Таа има
повеќе од седум години
искуство за последиците

од војната и правата на
жртвите на меѓународни
злосторства и широко
познавање на контексти
поврзани
со
воените
злосторства, особено со
сексуалното насилство како
последица на конфликт.
Таа поседува сертификат
од Медика Зеница за
едукација во областа на
комуникација,
психички
трауми, справување со
трауматски искуства и
кризна интервенција.
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RYCO може
да стане метод
против развојот на
национализмот!”
Како член на тимот на умереноста кој го овозможува процесот на
воспоставување на Регионалната канцеларија на младинска соработка
(RYCO) на Западен Балкан, Никола Мол го опишува потенцијалот на
новата организација за борба против национализмот и да се промовира
мир и помирување во регионот. Во исто време, тој предупредува да не
бидат очекувањата преголеми од договорот на RYCO.

Имате француско - германско потекло.
Како двојното државјанство и
поврзаноста со двете земји влијаеше
врз вашиот живот?

Фактот што пораснав во Франција
и Германија придонесе за моите
интереси во меѓународната и
интеркултурна соработка. Почнав
да поставувам прашања како што се:
Кои се предизвиците во односите
меѓу двете земји? Како можат
лица кои пораснале во различни
општества да работат заедно? Како
тие може да се справат конструктивно
со политичките, социјалните и
културните разлики?
Какво е вашето искуство со француско
- германската канцеларија за млади
(FGYO)? Зошто тоа беше, е и ќе биде
вредно за Германија и Франција?

Јас работев во FGYO од 2001 и
2007 година и продолжив да работам
со организацијата како учесник во
различни проекти за размена. FGYO
беше формирана во 1963 година, 18
години по завршувањето на Втората
светска војна, по потпишувањето на

мировниот договор за француско германското пријателство. Идејата
на двете држави беше дека не е
доволна само политичко - економска
соработка за да се постигне
помирување. Потребно е да се
изгради една популарна основа за
процес на помирување со давање
прилика на младите од двете земји да
се сретнат и меѓусебно да се запознаат,
да се изградат добри односи и
тие да бидат дел од заеднички
активности. Денес, по повеќе од
50 години, главната цел на FGYO не
е промовирање на помирувањето
меѓу двете земји. Ние повеќе не сме
во повоениот период и сметаме дека
нашите земји веќе немаат конфликт,
дури и ако се уште се поврзани со
чувствителни прашања од историјата
на двете земји. Но,фактот дека
тие не се во повоениот период, не
значи дека односите на двете земји
станаа “природни”: Француско германската соработка не може да
се земе здраво за готово, секоја нова
генерација мора да научи повторно
како да се справи со предизвиците

на меѓукултурна и меѓународна
соработка. Моменталната француско
-германска соработка на политичко
ниво не е одлична – со што е уште
поважно младите луѓе од двете
земји да продолжат да расправаат за
овој однос (и други прашања) и за
можностите за нејзино унапредување.
Дали француско-германското
искуство може да се применува во
земјите од Западен Балкан и како?

Да и не. Не, ако мислите дека
можете да го копирате францускогерманското искуство за земјите
од Западен Балкан. Никогаш не
може да се копира едно искуство од
еден контекст на друг , затоа што
секое искуство е индивидуално
и оргинално. Но да, францускогерманското искуство - како и други
искуства - може да биде корисно за
другите региони, ако сте свесни за
постојните разлики и ако се гледа
како можна инспирација за она што
сакате да го направите во вашите
општества : FGYO е инспирирана
од
создавањето
регионалната

канцеларија на младинска соработка
(RYCON) од Западен Балкан.
Секако -RYCO има сличности со
FGYO како и свои специфичности.
RYCO е на пример мултилатерална
институција, а не билатерална.
Кои се најголемите опасности за
денешното општество на Балканот
по насилните години на 90-ти? Како
може RYCO да им се спротистави на
овие опасности?

Меѓу различни опасности, силната
упорност
за
националистички
дискурси и ставови е сигурно една.
Во овој контекст, соседните земји
често не се гледаат како потенцијални
партнери,но се уште како внатрешни
непријатели. Политичките и лични
поделби исто така, остануваат во
рамките на регионот на високо ниво,
меѓу земјите и во земјите. RYCO
не е во можност да ги реши сите
проблеми на Балканот, но се надевам
дека ќе помогне малку во справување
со некои прашања. RYCO има цел
да поттикне повеќе млади луѓе од
Западен Балкан да се запознаат со
други млади од соседните земји и
да патуваат во соседните земји, за
да најдат методи за справување со
постоечките поделби.
Ова издание на Balkan.Perspectives ја
истражува темата на национализмот
и како тој се шири во денешното
општество на Балканот. Дали RYCO
претставува иницијатива која може да
ја спречи силната распространетост
на националистичките дискурси и
верувања?

Во
официјалниот
договор
потпишан во јули 2016 , целта е
наведена како “да поддржи активности
кои ги промовираат помирувањето,
мобилноста,
разновидноста,
демократските вредности, учеството,
активно граѓанство и интеркултурно
учење”. Така , RYCO може да
стане алтернативен метод против
развојот на национализмот. Проекти
поддржани од RYCO, состаноци и
заеднички активности и дејствувања
на млади луѓе од различни земји
од Западен Балкан ќе создадат
можности за решавање проблеми

како национализам, а во исто време,
ќе отворат врати за справување со
постоечките предрасуди во однос
на другите национални и социјални
групи. Но, не е само затоа што тие
ќе ги ги надминат предрасудите:
Искуствата покажале дека ако
состаноците помеѓу луѓе од различни
земји се слабо организирани, дури
и може да придонесе за зајакнување
на постоечките предрасуди. Многу
е важно да се обезбеди педагошки
квалитет на средбите и да има
квалификувани и обучени лица
за организирање. Во принцип,
RYCO не може сама да се справи со
националистичките дискурси, но може
да помогне во тоа.

Што е RYCO? Може накратко да ни ја
објасните оваа иницијатива?

RYCO
е нова меѓународна
организација, создадена од страна
на владите на Албанија, Босна и
Херцеговина, Косово, Македонија, Црна
Гора и Србија, чија цел е да се поддржат
финансиски, логистички, педагошки
програми за размена на младите
на Западен Балкан. Ова значи дека
младински организации, училишта или
поединци кои сакаат да организираат
активности со млади луѓе од две, три
или повеќе земји од регионот можат
да аплицираат за средства со цел да се
организираат вакви проекти. Се разбира,
младински средби постоеле во регионот
пред 2016 но, RYCO создаде рамка која
ќе им помогне на многу повеќе млади
луѓе да се организираат и да учествуваат
во различни проекти..
Кои беа главните предизвици во текот
на преговорите за RYCO?

Шесте влади во 2015 година
формираа
работна
група
со
претставници од министерствата за

млади и младински организации
во шест земји за да се развијат
конретните предлози за тоа како
ќе изгледа иднината на RYCO.
Меѓусебната соработка во групата
е на високо ниво. На пример, сите
предлози подготвени од страна на
Работната група за иднината биле со
консензус од сите учесници, а не со
мнозинство гласови. Имаше само две
политичко чувствителни прашања
кои работната група не можеше да
ги реши и се бараше професионална
помош на државно ниво. Првото
прашање беше околу локацијата:
Каде ќе се наоѓа седиштето на
RYCO? Имаше различни опции,
конечно се согласија за Тирана,
што мислам дека е паметен потег :

Албанија не беше дел од Југославија,
а има малку специфична положба
во споредба со пет други земји.
Второто тешко прашање беше: Со
колку пари владите треба да им
помогнат на RYCO за почеток?
Имаше идеи дека парите главно
треба да доаѓаат од надворешни
донатори. За среќа, шесте власти се
согласија дека нивните придонеси
заедно сочинуваат 50% -1 милион
евра од вкупниот годишен буџет
од 2 милиони што е јасен знак за
посветеност. Сопственоста на RYCO
лежи во регионот, а не надвор од тие
граници. Друг предизвик беше да се
најде рамнотежа помеѓу влијанието
на владите и граѓанското општество.
Сега управниот одбор и телото
на RYCO е подеднакво составен
од претставници на младински
министерства и од младински
организации од шест земји. Ова е
една илустрација што покажува дека
граѓанското општество навистина ќе
има важна улога во рамките на RYCО

Зошто Хрватска и Словенија не се
членки на RYCO?

Тие не се членови на RYCO бидејќи
владите на Хрватска и Словенија
одлучија да не се приклучат. Тие
имаа можноста да бидат основачи,
но не сакаа. Тие се веќе дел од
ЕУ,па можеби и затоа не сакаа да
бидат дел од овој проект. Штета,
затоа што RYCO има за цел да се
поддржи регионалното помирување
и соработка, беше од суштинско
значење особено Хрватска, да биде
дел од ова. Дури иако Хрватска и
Словенија во моментов не се членови
на RYCO, Статутот од шест власти
предвидува можност за програми и
во тие земји. Ова значи дека млади
луѓе од овие земји, исто така, ќе
можат да учествуваат во размени
поддржани од RYCO. Исто така, на
официјалниот договор се наведува
дека RYCO е отворена за нови
членства. Ова значи дека ако еден
ден владите на Словенија и / или
Хрватска сакаат да се приклучат,
вратата е отворена.
Кои се плановите за идните
активности на RYCO?

До почетокот на 2017 година,
различни
административни
и
логистички чекори треба да се
спроведуваат, со тоа што новата
институција ќе биде подготвена. На
пример, именувањето на членовите
на Управниот одбор, изборот на
генерален секретар, вработување на
персонал и отворање на седиште во
Тирана и на локалните организации
во пет други земји. Во првата половина
на 2017 година првите проекти од
апликацијата ќе бидат лансирани,
така
што
заинтересираните
организации и поединци можат
да аплицираат и проектите да се
спроведат. Ќе биде многу важно да
се прошири популарноста на RYCO
во текот на следните неколку месеци
преку теренски и информативни
активности за што е можно повеќе
млади во регионот да ги осознаат
можностите за учество и придонес
во оваа нова иницијатива.

Како RYCO ќе влијае на животот на
младите луѓе на Балканот?

RYCO има за цел да се создадат
повеќе можности за младите луѓе
за тие да можат да комуницираат
активно со други млади луѓе,
главно од соседните земји. За некои
луѓе, овие средби може да имаат
многу мало влијание, а за други
многу големо. Овие програми
може да придонесат за промена на
перспективата кон друга тема или
друга земја , да се развијат нови
односи, да се добијат нови идеи.
Овие можат позитивно да влијаат врз
животот на младите луѓе. Да го земеме
мојот пример: Беше организирано
едно патување во Македонија и
Косово во декември 2001 година
од страна на FGYO и тоа беше моја
прва посета во земјите од Западен
Балкан. Сега живеам во регионот,
речиси десет години и земјите од
Западен Балкан станаа главна тема на
мојата професионална дејност, како
истражувач и практикант. Сето ова
започна со едно неделно патување.
И знам многумина кои исто
така учествувале во меѓународна
програма и тоа позитивно делувало
врз нивните животи.
Што ќе биде последица од најголемите
предизвици во почетокот на работата
на оваа иницијатива?

Еден од најголемите предизвици
ќе биде да се види колку RYCO ќе
придонесе не само на индивидуални
животи, но исто така, на општествено
и на регионално ниво. Една од
главните разлики помеѓу FGYO
и RYCON е тоа што првото беше
создадено врз основа на договор за
француско-германското пријателство
, со силна политичка волја за промена
на односите меѓу двете земји. RYCO
е создадена без политички договор
меѓу земјите кои се вклучени, затоа
е малку изолирана. Но, не треба
да имаме преголеми очекувања од
RYCO.Тоа само може да биде еден
придонес за позитивни промени во
регионот. И ако тоа придонесува за
промени во животот на луѓето, тогаш
може да придонесе за поголеми

позитивни промени во регионот. Ќе
зависи од тоа колку RYCO, нејзиниот
Управен одбор и генерален секретар и
нејзините партнери ќе бидат бројни
во јавноста. Дали тие само ќе се
гледаат себеси како административен
механизам за размена на млад и или
можат да станат и конструктивен
глас на јавната дебата? Дали
тоа ќе биде глас кој отворено се
спротиставува на национализам
и сака диверзитет, демократски
вредности, комплексност и промени
како основни елементи за нашите
општества? Улогата на на граѓанското
општество ќе биде многу важна.
Актерите на граѓанското општество
имаат важна улога во структурата за
одлуки на RYCO и се надевам дека
тие ќе ја искористат можноста да
придонесат RYCO да стане актер за
позитивни промени на Балканот и во
Европа.
Повеќе информации за RYCO,
вклучувајќи ги службениот договор и
статутот на: www.rycowesternbalkans.org

Николас Мол студирал современа
историја и политички науки во Фрајбург
, Женева, Aix-en-Provence and Strasbourg, а докторирал на современата
историја
на
Универзитетот
во
Фрајбург. Откако работел како
професор и координатор во одделот
за германски јазик и културни
студии во Institutd’EtudesPolitiques
во Париз, тој помина шест години
како раководител на одделенијата
за “Меѓукултурна педагошка обука”
и “истражување и евалуација” на
француско-германската младинска
канцеларија ( FGYO) во Берлин. Од
2011 година работи како независен
историчар и инструктор во областа
на интеркултурната соработка за
справување со минатото и развој
на граѓанското општество . Од 2015
година, тој е член на францускогерманската младинска канцеларија
која го овозможува
процесот за
воспоставување на Регионалната
канцеларија на младинска соработка
(RYCO)
на
Западен
Балкан.
Официјалниот договор за создавање
на RYCO беше потпишан на 4 јули
2016 година.

Дали
национализмот
е нашата
(европска)
иднина?

“Брексит ”го потресе процесот на европска
интеграција и воспоставување на Европско размислување.
Преиспитување на улогата, идејата и визијата на
Европската унија е повторно приоритет на стариот
континент. Од нашата балканска перспектива, постојат
нејаснотии во врска со Европа и Европската заедница.
Долгиот процес на Европеизација на Балканот стана
сомнителен како резултат на новиот тренд, балканизација
на самата Европа. Балканизацијата на Европа е алузија на
процес на фрагментација во помали елементи (региони
или држави) во рамките на Европската унија.
Желбата за т.н. балканизација на Европа е идеја
што е присутна за многу подолг период од настаните
што се случуваа на крајот на минатиот век. Примерите
на Каталонија и на Баскијската држава во Шпанија,
односите меѓу Фламанците и Валонците во Белгија и
неодамнешниот референдум во Шкотска покажуваат
дека на национален и / или етнички идентитет не е
застарена категорија. Глобализацијата и забрзаниот
процес на создавање на меѓународне организации
остава длабок печат на националноста. Меѓународните
организации како што се Светската трговска организација,

Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка имале
големо влијание врз политичките активности на земјите
и влијаеле врз самата независност или суверенитетот на
земјите во спроведувањето на политичките активности
и постигнување на национални интереси. Европа отиде
чекор понатаму, во обид да го врати интересот на одделни
земји - членки, со заеднички интерес преку Европската
комисија, Европската централна банка и други тела.
Обиди се направени за регулирање на односите помеѓу
земјите - членки преку правни акти, исто така, има обиди
да се регулира ситуацијата во рамките на самите земји членки. Силни наднационални институции и тела на ЕУ
се појавија и пред завршувањето на процесот на креирање
на нови национални држави на европска почва.
Крајностите помеѓу наднационална структура и
враќањето на повеќе локални нивоа на одлуки со кои
во моментов се соочува Европа се одвиваат во форма на
‘’разединети во различноста “. Острата транзиција кон
наднационалниот идентитет создаде незадоволство кај
недефинирани етнички групи и нации. Неможноста да се
вклопат и целосно да уживаат во национален и етнички
идентитет создава фрустрации кај одредени групи.
Процесот кој би резултирал со европски идентитет се
врати на почеток. Спречување на одредени групи да ги
уживаат своите национални особености, со надеж дека ќе
се надмине чувството на таквата уникатност и ќе тргнат кон
единствен европски идентитет, ја предизвикува идејата за
обединета Европа. Интензивното наднационално движење
во Европа резултираше со силни спротиставувања кои беа
против овој вид движење, истакнувајќи го стравот од
можно губење на националниот идентитет и оргиналност .
Лекцијата за Европа може да се извлече од општествените
односи во Југославија и во односите меѓу национален
и наднационален идентитет. Тука можеме посебно да
се фокусираме на односите во Босна и Херцеговина. За
време на состанокот на Антифашистичкиот Советот на
Народната одбрана на Југославија за време на Втората
светска војна, беше одлучено дека Босна и Херцеговина е
заедница на народи, односно Срби, Хрвати и муслимани
со мала буква “м”. Босна и Херцеговина доби статус на
република, а алтернатива беше идејата за присоединување
на Србија; иако тоа не се случи, претставуваше алармантно
предупредување. Отстранување
на проблемите на
националното барање кои не престанаа дури и денес
резултираше со квази -решение во кое Босна и Херцеговина
стана една од шесте републики, каде што имало Срби,
Хрвати и оние кои не се декларираат како припадници на
една нација или како муслимани. Во согласност со Уставот
на СФРЈ од тој период, државата се состоеше од шест
републики: Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска,
Словенија, Србија и Македонија. Грбот на Југославија,
од друга страна содржи пет факели или симболи на
конститутивни народи: Црногорци, Хрвати, Словенци,
Срби и Македонци. Терминот “босанец”, што означува,
државјанин на Босна и Херцеговина не се користеше

официјално. Иако терминот “бошњак” беше забранет од
австро-унгарскиот период во 1906 година, зборот босанец
и/или бошњак означуваше една од националностите на
земјата и беше често користен во колоквијалниот говор.
Како резултат на Уставот од 1971 година, шестиот факел
е додаден како обид да се смири ситуацијата; муслиманите
станале “Муслимани”, што ја прави ситуацијата уште
покомплицирана. Терминот бошњак или босанец уште
не беше популарен. Во очекување дека муслиманите ќе се
откажат од своите обиди да уживаат во својот идентитет, за
што тие биле одбиени за речиси еден век и дека полека ќе
го прифатат Југословенскиот дух беше груб обид . Луѓето
на кои националниот идентитет им беше загарантиран,
направија обиди да ја одржат нивната посебност и исто
така, тие ја отфрлија идејата за нова нација.
Идејата за создавање на југословенски народ најдобро
се однесува на моменталната идеја на создавање
европски идентитет. Упехот на една идеја која се залага
со откажување од националната посебност за луѓето во
Југославија да станат Југословени е суштината на идејата
на комунизмот од Маркс. Тоа е најдобро илустрирано со
попис на населението во 1991 година, каде што само 3% од
населението се изјасниле како Југословени.
Гледаме слично сценарио во ЕУ, каде што чувството на
страв од губење на националниот идентитет и негова замена
со наднационалниот идентитет резултира со опозиција
кон создавање на заеднички европски идентитет. Исто
така, постојат случаи во рамките на самите земји-членки,
каде што одредени групи не се во можност целосно да ги
остваруваат своите права, како што е случајот на Албанците
во Југославија или поконкретно, во Косово. Обично
незадоволството на одредени малцински групи доведува
до уште поагресивен одговор од мнозинското население
во форма на национализам. Внатрешните односи во
рамките на самите држави се одразуваат и во односите
помеѓу земјите - членки. Ова беше видливо од фактот дека
референдумот во Велика Британија за напуштање на ЕУ,
се одржа по референдумот во Шкотска. Шкотска не се
здоби со независност, но референдумот започна промени
во однос на позицијата на Шкотска во рамките на Велика
Британија. Излезот на Велика Британија од Европската
Унија ја доведе во прашање целта на успешната интеграција
постигната досега.
Врз основа на наведените искуства и примери,
можеме да видиме неколку правци кои се појавуваат во
национални и наднационални односи во Европа. Првата
насока се однесува на населението, што го нагласува
националниот идентитет како примарен во европските
односи. Има протести во рамките на процесот на
пристапување во ЕУ од страв дека националните држави
ќе станат помалку важни и ќе ја изгубат независноста
, а со тоа и нивните посебни идентитети. Второ, како
резултат на глобализацијата и наглите соединувања помеѓу
општествата во Европа, создавањето на наднационалните

институции резултираше со интензивно надминување на
националната посебност и ставање акцент на заеднички
европски идентитет. И конечно, последната насока, која
не е доволно земена во предвид и која има потенцијал
да се најде меѓу двете претходно спомнати насоки,
односно помирувањето. Процесот на помирување помеѓу
националните и наднационални структури е секако
важен за решавање на актуелната ситуација. Недостаток
на комуникација и транспарентност во работата на
наднационалните институции од една страна и ставање
акцент на наднационалната посебност од друга, се
главните пречки во сегашните односи во Европа. Исто,
како што видовме во случајот на Југославија, вештачка
творба на нов идентитет, од една страна и негирање на
националниот идентитет од друга страна, резултираше
со актуелната ситуација во Европа. Недостатокот на
креативност и дијалог може да го компромитира целиот
процес на интеграција.
Ставањето настрана на судирот на контрадикторни
идентитети во рамките на Европа не може да биде
дел од решението повеќе. Процесот на усогласување
на националните и наднационални структури е од
суштинско значење за натамошниот напредок во процесот
на европската интеграција. Обезбедување на такви права
наднационални групи со кои тие нема да се чувствуваат
загрозени може да претставува силна основа во процесот
на помирување. Тоа исто така може да биде основа за
промена на односите на Балканот. Продолжувањето
на процесот на помирување ќе лежи во отворена и
транспарентна комуникација нагласувајќи ја важноста на
создавање на врски и идентификување на сличностите меѓу
различните групи и изнаоѓање на начини за надминување
на разликите.
Иако односите во Балканот се покомплицирани
поради етничките и националните односи, дискусиите
почнаа да се базираат на почитување на меѓусебните права.
Решавање на проблемите низ конструктивен дијалог
наместо да ги тргнат настрана ќе го отвори патот за идните
врски. Не постои друга алтернатива за тоа дека сме зависни
едни од други. Разликите треба да се негуваат, бидејќи тие
претставуваат вредности кои ние ги разменуваме меѓу себе
и со нив се обезбедува збогатување на искуства. Според тоа,
ние можеме да се соочиме со предизвиците на заедничката
европска иднина. Националното и наднационалното
автоматски не се елиминираат меѓусебно. Креативен
пристап може да ги обедини.
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национализмот

За време на последната дебата во српскиот парламент за програмата на новата влада,
српскиот премиер Александар Вучиќ истакна неколку пати дека тој нема “решение” за
хулиганизмот што влијае на српскиот спорт и општество. “Признавам”, рече тој “не може да
се реши ова, жал ми е, но тоа е вистината”.
Дваесет и пет години откако започна распадот на поранешна Југославија, некои проблеми
денес изгледаат прилично исти, кога зборуваме за насилството во спортски сали и фудбалски
стадиони. Оние кои беа признати како вистински и посебни поддржувачи во времето кога
ФК„ Црвена Ѕвезда“ ја освои Лигата на Шампионите во 1991 година, тие оттогаш станаа
голем проблем на српското општество и чувари на српскиот национализам.
Листата на “злосторства” извршени од страна на српските хулигани се зголеми во
последните 15 години по отстранувањето на режимот на Слободан Милошевиќ во
октомври 2000 година, иако јавноста веруваше дека ова нема да се случи во “новородената”
демократска Србија.
Признаени во деведесеттите години како место за вработување на паравоени групи,
српските хулигани се трансформираа во банди поврзани со организираниот криминал во
новиот милениум.
Вредностите сепак остануваат исти : Србија ја сметаат за жртва на западните сили, љубовта
кон Русија преовладува и тие ги поддржуваат сите видови на “традиционални национални
вредности” и се подготвени за насилство. Тоа се темелите на организираните хулигански
групи во Србија, кои се чини дека се уште ја продолжуваат борбата за Србија.
Кога групите беа формирани уште во средината на осумдесеттите години по смртта на
Тито, тие го имаа духот на урбаниот живот, имаа ставови. Првите групи фудбалски навивачи
на Црвена Ѕвезда и Партизан ги имитираа групите од Англија, каде што хулиганството
процвета во доцните седумдесетти години.
Но, движењето во Англија било вкоренето во борбата меѓу различни општествени класи
и хулиганите доаѓаа од пониски класи.

на

Во Србија, како и во другите делови на поранешна Југославија, првите членови на
организирани фудбалски навивачки групи беа младите од горната до средната класа и да се
биде дел од таква група било тренд.
Сцената беше радикализирана кога националистите ја презедоа власта во Србија,
предводена од Слободан Милошевиќ и политиката стана редовна тема во фудбалските
стадиони и други спортски арени. При почетокот на војната во Југославија во 1991 година
“мислењата” на навивачите станале релевантни на политичката сцена- навивачките лидери
имаа значителна поддршка на улиците или во текот на политички кампањи.

Чувари

“Никој не сака да слуша свирежи на стадионот против него”, изјави Ивица Дачиќ, заменикпремиер на српската влада, како доказ на тоа како размислуваат српските политичари.
Ако хулиганството во Англија служеше за своите влади како изговор за да се спроведе нова
економска парадигма на која работничката класа нема моќ да протестираат низ улиците,
во Србија, хулиганството беше како поддршка за националистичката политика за време на
војната во поранешна Југославија и како извор за вработување на млади криминалци после
тоа.
Хулиганите и владините безбедносни агенции имаа корист од такви “чудни односи”:
лидерите на екстремни фудбалски навивачки групи имаа поддршка во нивните криминални
активности во Србија и безбедносните агенции имаа контрола врз нивните активности и
беше можно да ги користат нив за различни политички активности.
Вклучувањето на членовите на екстремните фудбалски навивачки групи во војните во
поранешна Југославија се анализира и се потврдува како и нивните криминални активности
по војната.
Исто така, во текот на подготвувањето на оваа статија, двајца лидери на хулиганските

групи беа убиени во предградијата на Белград, а од друга страна, еден од водачите на
најголемите групи на Партизан беше промовиран меѓу српските полициски сили.
Државната управа прогласи војна неколку пати во последните 15 години против оние
кои го користат спортот како покритие за своите криминални активности. Исто така, се
користи кога нивната поддршка е потребна, кога амбасади беа запалени во февруари 2008
година во Белград, откако Косово прогласи независност или кога беше организирана
парадата во Белград во 2010 година.
Формално, Владата е подготвена за спроведување на законот, но зад затворени врати, ги
зајакнува врските со оние што можат за кратко време да организираат илјадници млади луѓе
за различни намени.
Денес, тие ќе го наполнат стадионот на Црвена Ѕвезда за некој важен натпревар, но утре
тие можат да ги поддржат активностите на политичка партија или да бидат дел од државната
организирана група што протестира на границата меѓу Србија и Косово, или таа група може
да организира контра протести за време на геј парадата.
Оваа “игра” помеѓу екстремните навивачи и државната администрација е засилена од
времето кога Александар Вучиќ дојде на власт во 2012 година, бидејќи тој гордо вели дека
тој бил “еден од нив” уште во деведесеттите години како поддржувач на Црвена Ѕвезда.
Сега изгледа дека тој ќе мора да ги казни оние чии вредности и начин на живот драстично
влијаеле на неговиот живот и ставови.
Неискреноста на српската администрација на прашањето на справување со хулиганство
и нивните криминални активности станува транспарентна кога новинари или истражувачи
се обидуваат да ја откријат вистинската природа на таа врска помеѓу криминалци и оние кои
треба да ги штитат јавниот интерес и безбедноста на сите граѓани.
Државата нема соодветна статистика и нема соодветни одговори кога станува збор за
овие прашања. Не е можно да се објави записникот од состанокот кој премиерот го одржа
со лидерите на хулиганските групи и тој не сака да зборува за тоа во јавност. Податоците на
полицијата во врска со сите криминални активности на членовите на хулиганските групи
или судските податоци не се јавно објавени, а ние никогаш немавме одговор на прашањето
за природата на врските помеѓу полицијата и хулиганите. Зошто е тоа така, и зошто јавноста
не добива соодветни одговори?
Според мојата претходна работа како новинар-истражувач, ние немаме одговори, бидејќи
да се расправате со хулигани значи да се расправате со национализмот и неговото влијание
на српската политика. Хулиганите ја презедоа улогата на чувари на традиционални српски
вредности и тие се многу популарни меѓу младите во Србија. Тие го користат чувството
на чиста поддршка за Црвена Ѕвезда и Партизан за да регрутираат нови членови и да ги
користат во различни активности: рекетирање, обезбедување на ноќни клубови, дрога,
улични напади и убиства, трговија со луѓе. Кога тие регрутираат не станува збор за овие
теми. Ако сакате да бидете дел од групата, треба да ја покажете вашата љубов за клубот, за
нацијата и Србија, како и почитување на Српската православна црква, и да бидете фан на
српски херои од војната – како што се Марко Краљевиќ, Ратко Младиќ и Радован Караџиќ
. Поентата е дека ако сериозно сакате да се справувате со хулиганство мора да се справувате
со српскиот национализам и да се оддели криминалот од нешто што е во темелите на секоја
земја во светот.
Парадигмата на “Српски вредности” беше киднапирана од научниците, од академските
институции и училиштата и оставена на оние кои ја користат како мамец за нови војници.
Не е важно кој е фронтот, во Босна, Косово или во некое белградско предградие. Водачите
се исти. Кога српската влада ќе одлучи да ги ресетира “српските вредности” тогаш ќе сме
сигурни дека тоа се последните денови на хулиганство во Србија. До тогаш, секоја изјава
од страна на полицијата или други владини агенции е само уште еден доказ дека ништо
сериозно не се случува.

Слободан Георгиев
е новинар со седиште
во Белград, а работи
како координатор на
програми за БИРН
во Србија. Од 2001
година работи како
новинар на “Време”
на теми од областа
на
организираниот
криминал и спорт.
Тој учествуваше во
програмaта за развој
на обединетите нацииУНДП за транзициската
правда и реформа во
правниот сектор во
Србија.

Нора Хасани Лапаштица е
правник и блогер од Приштина. Таа
пишува за граѓански инициативи
во врска со право и социални
политика на локално и национално
ниво, и исто така ги обработува и
социјалните теми.

СЕЌАВАЈ СЕ НА
МИНАТОТО ЗА
ДА ИЗГРАДЕШ
ПОДОБРА ИДНИНА
Етничките конфликти и војни
на кои бевме сведоци на Балканот
беа водени од страна на режимот на
злобниот опортунист, кој го хранеше
етничкиот национализам на неговиот
народ преку хегемонистички и
популистички пристап. Со своите
ирационални амбиции, тој поттикна
непријателство
за создавање на
голема Србија преку репресија, а
подоцна и преку етничко чистење.
Затоа што од режимот на Слободан
Милошевиќ во Косово, илјадници
луѓе се убиени и раселени, девојки и
жени биле силувани, многу семејства
изгубиле сè, вклучувајќи и надеж
и повеќе од илјада луѓе се уште се
водат како исчезнати. Неизвесноста
ги прогонува нивните фамилии.
Нивното отсуство е длабока рана, тоа
нема да заздрави.
Штетата
предизвикана
од
репресијата на српскиот режим и
војната се чини дека е непоправлива.

Сите оние кои ја доживеале војната
во 1990, носат рани и лузни во
себе. Повеќето од овие “лузни”,
не се забележуваат, бидејќи тие се
изразуваат со трауми и спомени
длабоко врежани во срцата и свеста.
Децата поинаку ги перципираат
сите настани што се случуваат за
разлика од возрасните. Вашите
искуства се фрагменти на комплексни
случувања. Случувања, кои не можат
да се разберат од вашата точка на
гледање. Нешто што се учи- дури и
како дете , дека се случуваат работи,
затоа што “ние” се разликуваме од
“нив”.
Се сеќавам кога моите родители
беа принудени да ги напуштат своите
работни места, како и многу други
за време на масовните протерувања
на косовските Албанци. Мајка ми
потпиша оставка на нишан. Некои
од родителите се вратија од работа и
останаа дома. Ова беше прв пат, кога

научивме да молчиме, што е малку
тешко за мало дете и бебе. Кога
беше татко ми со нас во автомобил,
секогаш го провоцираа за да најдат
причина да го претепаат. Се сеќавам
еднаш кога не малтретираа со часови
во една пеколна летна горештина.
Се сеќавам како српски полицајци
го уапсија Директорот на нашето
основно училиште. Тоа се случи
точно пред нашите очи. Беше
вознемирувачки да се биде сведок
на таква суровост како дете во прво
одделение. А, беше уште потешко да
се разбере зошто се случува сето тоа.

се обидоа да објаснат што се случува
со Албанците во Косово, како луѓето
ги загубија работните места. Јас имав
само четири години.
Се сеќавам мајка ми се породи
дома, бидејќи беше премногу опасно
и ризично да се породи во болница,
сите косовски Албанци кои работеле
како здравствени работници беа
отпуштени од работа.
Се сеќавам кога го слушав
разговорот на моите родители
за масовното труење на албански
ученици во јавните училишта. Тие
се плашеа дека истото може да ми
се случи мене во градинка, па не ме
пуштаа да одам.
Се сеќавам кога вооружени
полицајци не застанаа кога одевме
со нашиот автомобил (Фиат 126) со
нивните калашникови упатени кон
нас. Не можев да разберам зошто
овие униформирани мажи уживаа
да ја вознемируваат мајка ми која
патуваше сама со нас (сестра ми
имаше четири години, а брат ми
беше бебе). Честопати не запираа
без причина. Ја научивме лекцијата,

Се сеќавам на еден поинаков
протест против репресијата, каде што
ми беше дозволено да учествувам. Во
раните вечерни часови земавме тави
и тенџериња во близина на нашите
отворени прозорци и држевме ритам
со стапови и лажици. Јас уште се
сеќавам на звукот кој доаѓаше од
клучевите и тресењето на металот.
Беше како бран низ градот.
Се сеќавам на денот кога требаше
да го напуштиме домот. Имав седум
години. Како и многу други пред и
по нас, оставивме сè зад себе. Сето
она што го поседувавме, за се што
моите родители некогаш работеле.
Предмети кои беа скапоцени за нас,
како играчки, фотографии и нашите
омилени книги. Почитувани баба и
дедо, роднини и блиски пријатели.
Се сеќавам кога чичко ми плачеше
како бебе, кога се поздравувавме.
Тогаш не можев да ја разберам
неговата длабока тага, ниту, пак,
сомнежите и стравот што ги имаа
моите родители кога тргнавме кон
Запад. Да припаѓаш на друга нација
значеше дека не си безбеден, ниту
добредојден во својата татковина,
бидејќи може секој момент нешто да
ви се случи.
Најлошиот спомен е оној кога
моето семејство и јас бевме заглавени
во задниот дел на еден камион
со 30-40 непознати. Нелегално
ја преминувавме
границата.

Шверцерите не заклучија од надвор,
така што никој не би се сомневал дека
има луѓе во камионот. По извесно
време, немавме доволно кислород. Јас
уште се сеќавам како луѓето врескаа
во паника, бебињата плачеа. Молеа
очајно да се запре камионот. Силни
обиди за кршење на тешките ѕидови.
Не кренаа нас децата за малку да
можеме да дишиме. Речиси загинавме
тој ден. Потоа, камионот одеднаш
застана. Имаше некој проблем, па
моравме да излеземе и да останеме
во шумата цела ноќ. Се сеќавам
беше многу студено. Но, издржавме.
Само тоа беше важно. Имавме среќа
што избегавме од војната пред да
започне и не ги изгубивме роднините
и пријателите. Многу други луѓе ја
немаа таа среќа.
Денес луѓето едвај зборуваат за
1990-тите или војната. Мислам дека
поголемиот дел до луѓето избраа
молк за надминување на непријатни
спомени. Иако, спомените од војната
се многу болни, мора да зборуваме за
нашите искуства, зошто некои работи
се случија и како започна војната.
Важно е да се справиме со минатото,
не само во своите заедници, туку е
важно да разговараме со Србите, еден
со друг за спомени од детството, кои
се поврзани со лоши случувања. Мора
да комуницираат младите Срби и
Албанци во Косово за да се запознаат
подобро. Голема штета ќе придонесат
ако нормалните млади-Албанци и
Срби во Косово не зборуваат и не
се почитуваат и ако ги шират тие
етнички митови и ги пренесуваат на
идните генерации.
Ние треба да се сеќаваме на
минатото заедно, не со цел да се
хранат и да се зајакнат нашите
сопствени националистички чувства
или да се бара одмазда за она што
се случи, но, да се сеќаваме со цел
да разбереме и никогаш да не ги
заборавиме опасностите и ризиците
кои можат да бидат предизвикани
ако етничкиот националистички
оган е запален.
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МИНАТОТО
ЈА ЗАДУШУВА
ИДНИНАТА
НА
МАКЕДОНИЈА
Скендер Асани е директор на Институтот за културно и духовно
наследство на Албанците во Македонија и претседател на Здружението
на албанските историчари во Република Македонија.

Во минатото и денес , Балканскиот
полуостров, покрај тоа што бил и се уште
е жариште на конфликти, тој е важен
геополитички и геостратешки регион
каде што се испреплетуваат различни
политички, дипломатски и економски
интереси. Во минатото, Балканот беше
место на судири, конфликти, соработка и
културна кохезија. Балканот од секогаш
е регион на бројни цивилизации; секој
оставил белег на националниот идентитет
на балканските народи. Трендот на
политички судири меѓу земјите во
регионот продолжува и се уште постојат
етнички и историски конфликти и
фрустрации. Македонија денес е пример
за такви судири и незадоволства бидејќи е
растргната меѓу различни сили низ целата
земја.
Судирите
меѓу
државите
во
Европа и создавањето на нова мапа на
Европа на крајот на 19 век, исто така,
влијаело да се појават големи српски
и грчки националистички проекти.
Интелектуални политичко српски и
грчки елити од 19. век ги започнале своите
проекти со директна цел на територии

меѓу кои се и помалите народи, како што
се Албанците и Македонците. Србите
и Грците се соочувал со предизвикот
за создавање на нивните сопствени
идентитети додека се справувале со
отпорот на не-српското и не-грчкото
население.
Не е случајно
што актуелната
македонска политика оди по нивниот
пат; нивните напори за создавање
националистичка земја се контрадикторни
на нивното историско право над овие
простори. Политичката елита реши да ги
треси темелите на создавање на држава,
преку создавање на пристрасна историја
без никаква научна или историска основа.
Таков вид на политика бил широко
распространета во 19 век. Денес, тие
се во контраст со новите современи
концепти кои промовираат глобализација
на економско, политичко и безбедносно
ниво.
Може ли политика базирана на
минатото а, не на иднината, да не биде
штетна?
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До 2006 година, Македонија беше лидер
на процесите на европската интеграција
на Западен Балкан. Македонија сега се
повлече од овие процеси поради антизападната политика: Со реализација
на овој увезен политички проект на
“Македонската ренесанса”, Владата ги
разоткрива државните институции за
злоупотреба на историјата. Се чини
дека тие работат во согласност со
стратегијата, која е добро координирана
во поранешните југословенски држави,
вклучувајќи ги Србија, Русија и Грција. Во
меѓувреме, интеграцијата на македонската
држава во евро-западни структури ќе ја
поддржи албанската кауза. Ова може да
биде причина за бројните меѓуетнички и
меѓурелигиски конфликти на политичко
ниво во Македонија и анти-западна
политика на Владата. Евро-атлантската
интеграција на Македонија требаше
да биде државен интерес, а не само
приоритет за албанските претставници.
Тоа е начин да се спротивстави на српскоруската политика и единствениот начин за
стабилност и натамошно опстојување.

Македонија денес се соочува со
етнички, јазични и културни идентитетски
кризи од континуираните расправии
со Грците, Бугарите и Србите, но и со
веќе започнатите тензии со албанската
заедница во Македонија. Како резултат
на несовесна српско-руска интервенција,
денес земјата има слаба позиција во
меѓународната арена. Соработката со
земјите од регионот, во Косово и Албанија
е лоша. Со Белград, како нејзин главен
приоритет во регионалните односи,
интеграцијата на Македонија во ЕУ и
НАТО и натаму е во ќор-сокак.

Скендер Асани е директор на
Институтот за културно и духовно
наследство на Албанците во Македонија
и претседател на Здружението на
албанските историчари во Република
Македонија.
Институтот за културно и духовно
наследство на Албанците - Скопје.
http://www.itsh.edu.mk/

Мира Костиќ е повеќегодишен, пред
се новинар/со тоа многу се гордеам/
и уредник на вестите на Македонско
радио, во одреден период и помошник
директор за вести, коментатор,
аналитичар и репортер од кризни
подрачја, кој успешно се опробал со
сите жанрови во професијата.

Од паралелни светови
до заеднички вредности
Кога решив да пишувам на оваа тема се прашав дали се уште живееме во паралелни светови,
во кои колективните норми и критериуми, најчесто мотивирани од интересите на група
моќници се промовираат во универзални. Притоа, се занемарува потребата и интересот
на единката и наместо да го фворизираме човекот го преферираме колективитетот. Со сиот ризик
да бидам и погрешно разбрана и без подлабоко да ,,копам’’ во историското минато на овие наши
простори, за жал, одговорот на дилемата што си ја поставив се уште е ДА, со мали позитивни
проблесоци. Се делиме по партиска, национална, верска и кој знае уште каква основа. За многумина
се уште е побитно дали ќе се истакне знамето на одредена националност, дали во институциите
ќе се говори нивниот јазик и слично, отколку во какви услови се живее, каков е стандардот, или
дали граѓаните се еднакви пред Уставот и законите. На Балканот кој е вистински национален и
културолошки,,коктел’’ се уште виреат идеи за големи држави и народи, а токму таквите национал
романтичарски фрустрации , на пример, доведоа до крваво и сурово раздружување во поранешната
држава. Се разбира, во неспособноста да понудат решенија за горливите егзистенцијални проблеми
на граѓаните, политичарите ги потхрануваат и разгоруваат разните ...изми. Целата е јасна подолго
да останат на власт, а кога ситуацијата ке зоврие, да се јавуваат како пожарникари и да го гаснат
поажарот што сами го запалиле. Но да тргнеме по ред. Во Македонија со распадот на СФРЈ, за разлика
од другите заедници, Албанците, генерално, се дистанцираа од процесот на осамостојувањето,
сметајки дека се оштетени и оти им се кратат колективните права. Порадикалните структури, дури
прогласија и република Илирида. Македонците, пак, во историската шанса конечно да бидат свои
на своето, ја маргинализираа реалноста, проблемите ги ставаа под тепих и така стасавме до 2001 и
Охридскиот договор. Потоа Македонија веќе не беше истата држава, формално унитарна, фактички
внатрешно поделена со последиците на судирот чие конкретно дефинирање сите го избегнуваат .
Македонците сметаа дека им е одземен нарушен суверенитетот, а Албанците оти другите заедници
треба да им бидат благодарни за придобивките што ги извојувале, а ги користат другите. Така што и
покрај тоа што е законски регулирана употребата на симболите и јазикот на немнозинските заедници
културните и образовните права, на локално и државно ниво, за опозиционери тоа е дежурна тема за
дискредитација на политичкиот опонент и за фаќање дневно политички поени. Па се бара ,,албански
буџет’’, наместо да се работи на рамномерен развој на државата. Се бараат ,,албански’’ споменици, без
да се постави прашањето кому му служат и оние т.н. ,,македонски’’ и колку чинат. Образованието, и
особено содржината на учебниците е посебна приказна. На возраст неспособна за критичка мисла
ги учиме децата, дека е нормално Стојан да оди на факултет, а Назми да чува овци, или дека е многу
битно кој политичар е претседател во некоја општина. Апсурд, до апсурд. Дополнително за да се
задоволи принципот на соодветната застапеност, стотици припадници на заедниците се официјално
вработени во државните институции,јасно по партиски критериуми,но седат дома и примаат плата
зашто нема столчиња и работни позиции за да бидат распоредени.Тоа, пак, предизвикува револт кај
Македонците, но и кај другите граѓани кои немаат и не сакаат да имаат партиски книшки. Ова се
само примери од нашето секојдневие во кое посвесните и похрабри млади луѓе иднината ја бараат

надвор од државните граници. Младите заминуваат во потрага по подобра иднина, растоварена
од партиски уцени и притисоци. Одат со македонски пасош, сите се државјани на Македонија и
никој не ги прашува за националноста, туку што знаат и умеат да работат. Но дали тоа треба да биде
иднината на државата? До кога во паралелни светови занемарувајќи ги основните човекови права и
цивилизациски вредности. Зарем човекот Македонец, Албанец, Турчин, Србин, Ром...има различни
секојдневни проблеми. Дали неможноста да се платат сметките, загрозеноста на сопственоста,
неможноста да се оствари правото пред судските органи, или принуденоста за одредена здравстена
услуга да се даде мито, зависи од припадноста на одредена националност или од нешто сосема
друго? Дали е некој повеќе или помалку човек зашто е припадник на одреден народ?Дали беше
битно што е по националност Артим Шакири кога го даде победничкиот гол и кога го славеше цела
Македонија, дали Абдурахман Алити како амбасадор во Бугарија, беше помалку Албанец кога ги
бранеше државните интереси на Македонија, дали македонците беа предавници кога го дадоа гласот
за претседателскиот кандидат Имер Селмани? За жал во борбата за колективитетите,во паралелните
светови, го загубивме ЧОВЕКОТ. И кога го спомнав човекот – само мала реминисценција- во
далечната 2001 во екот на најсилните канонади на полупразние улици во Тетово сретнатнав еден
повозрасен човек, го прашав што се случува, како тој ја доживува целата ситуација. Ми одговори
- ова е демократија. За момент останав без збор и прашав како тоа зарем со оружје се добива
демократија, а тој ми одговори со контра прашање може ли една куќа да има повеќе газди, колку ги
има 4, 5..6. Па мислам не може- реков јас, а тој продолжи - е дете така е тоа кога има повеќе стопани,
тие вака ги решаваат проблемите. Потоа ми раскажа што се градел и како одел на работни акции во
екс СФРЈ и колку тој и неговите синови се ценети меѓу тетовчани. Во тие тешки денови тоа беше
мала светлина во тунелот, мала надеж дека можеби на ова мало парче земја ќе можеме да изградиме
заеднички живот, систем на вредности во кој ќе веруваме и за кој ќе се бориме. Имав, се разбира и
спротивно искуство, на пример во Шемшово, кога еден помлад човек на истото прашање одговори
дека така треба и оти албанското прашање мора да се реши со оружје без оглед на жртвите. Но,
немаше одговор на дополнителното прашање дали мајката албанка и македонка различно ги жалат
своите загинати синови, дали еднат помалку, а другата повеќе ја боли загубата на чедото.
И сега се поставува прашањето како да ги изградиме заедничките вредности, како да се најдеме
на заедничките точки што не поврзуваат. За почеток историјата да им ја оставиме на историчарите,
но и да собереме храброст да се извиниме за неправдите што во одреден историски момент сме му
ги нанесле на другиот. Да почнеме да се почитуваме, да научиме да се слушаме, да не му го правиме
она што не сакаме да ни го прават. Да ги детектираме интересите и проблемите што секојдневно не
засегаат како луѓе, а ги има многу од комунални сметки до екологија, да инсистираме на вистинска
еднаквост на граѓаните пред законите. Потоа кога ќе ги поставиме приоритетите, прашањата што
не разделуват ќе стануваат се помали и помаргинални . Охрабрува фактот што почна да се буди
граѓанската свест, прво преку средношколские протести, преку социјалците, оштетените граѓани
што се исклучени од парно греење, до т.н. ,,шарена револуција’’, но има уште многу работа.
Јас лично имав среќа да растам и да се развивам во средина со разни националности. Тоа ми
помогна одблиску да ги запознаам нивната култура, јазик, начин на живот, традиционални
вредности. Покрај Битлси, идоли ми беа и Рамиз Садику и Бора Вукмировиќ. За оние што не знаат,
тоа беа двајца другари борци за слобода, кои во екот на Втората светска војна пред стрелачкиот
строј смртта ја пречекаа прегрнати. Затоа сметам дека уривањето на паралелните светови треба да
почне од семејството и децата, зашто тие не се оптоварени со предрасуди и анимозитети. Проблем
се возразните. Тие не ги учат лекциите од животот и да одговорат на прашањето ќе продолжиме во
паралелни светови или ќе градиме систем на вредности во кој дискриминацијата, дури и позитивна,
е навредлива и неприфатлива, во кој најдобриот ќе биде најдобар зашто со знаењето, умеењето
и способностите се истакнува, а не зашто е припадник на одреден народ. Систем со кој нема да
дозволиме да бидеме манипулирани на сметка на основните човековите права, но и должности. Јас
сум за ова. А вие?
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Инвестирање
симболичен
капитал во
популарната
култура: турбофолк музиката
женски национален
субјект
Како и многу теоретичари, јас, исто така, сметам дека
една нација не е политички предмет, туку „состојба
на умот “,” имагинарна заедница.“ [...] Членовите на
заедницата не ја утврдуваат нивната припадност врз
основа на реални посебни карактеристики, како на пример
заеднички јазик, историја и културно наследство , иако
во многу случаи овие посебни карактеристики можат да
бидат многу важни . Наместо тоа двигател на чувството
на припадност во таа заедница им е фактот што мислат
дека припаѓаат во таа заедница. [...] Значи една нација
функционира како мит.
Ендрју Б.Вачел, Создавање на една нација-уништување на
една нација

По распаѓањето на Социјалистичката Федеративна
Република
Југославија
во
1990-тите,
етнонационалистичките дискурси, војни, силувања, етнички
чистења, иселувања, станаа дел од секојдневните односи
меѓу поранешните југословенски републики и нејзините
народи. Поради таква колективна националистичка
параноја, се нормализираа работи како создавање на
национални логори, грабежи, поделба на капитал и
јавните добра, заострување на етно-националистичките
дискурси, презентирање на омраза и убивање на
другите. Популарната култура, одигра клучна улога

во презентирањето на војната како единствениот
нормален избор. Како што е исклученоста предуслов за
формирање на една нација, исто така, меѓу другото, тоа е
врз основа на исклучување на жените. ‘’ Жените се гледаат
како сопственост во смисла на имот, како територија
и граници кои треба да се ‘’ одбранат ‘’ или “освојат”.
Нивното тело, фигуративно, претставува „територија“
и „ граници “(Ивековиќ, 2000). Националниот проект
е секогаш машки проект, а жените се само асистенти.
‘’ Нацијата , се разбира е фикција, но функционална
фикција. Таа е патријархална заедница, која може да ги
исклучи само жените, бидејќи основа на една нација, исто
како и во случај на било која патријархална структура, е
исклучување на жените: сите жени се зависни од сите
мажи ‘’ (Благојевиќ, 2002). Женски и машки турбо-фолк
пејачи во почетокот на 1990-тите години ги изградиле
нивните шоу-бизнис приказни во рамките на етнонационалистички дискурс и таквите постулати никогаш
не ги нарушија општествените вредности.
Основниот став на турбо-фолк културата и
нејзините изведувачи кон војната и злосторствата беше
оддалечување од политиката.
Пејачките всушност функционираа како хипер сексуални жени. Провокативни женски субјекти, чија
појава и застапување беше блиску до порнографија, се
плодна почва за создавање на женски ѕвезди во етнички
чисти површини и повод за лесни пари. Исто така, за
градење добра кариера во музичката индустрија на целата
територија . Женски турбо-фолк ѕвезди беа потребни и
соодветни за време на војната во поранешна Југославија,
бидејќи тие ги поттикнуваа борците имплицитно и
експлицитно, провоцирајќи ги за сексуален однос.
Понекогаш таквите покани беа вистинити, понекогаш
имплицитни, во зависност од женскиот изведувач.
Имаше толку многу женски ѕвезди во тоа време, кои ги
артикулираа нивните позиции преку провокативни песни,
видео клипови и личниот изглед. Таквото прикажување
на женски турбо-фолк изведувачи претставуваше нов вид
на ‘’ женско еманципирање ‘’ и идеали .
Уште во 1980-тите и во времето на Лепа Брена, женски
турбо-фолк изведувачи создадоа јасно дефинирани
позиции во рамките на националниот ред. Песната
“Југослав” од Лепа Брена беше национална реклама
за Југославија, презентирање на женскиот субјект и
испраќање на порака дека сè ќе биде во ред со Југославија
и дека разликите и единството на народите ќе бидат
сочувани. Изградбата на женскиот субјект во текстовите
и видео клиповите рефлектираше лажна слика (како
што времето ќе покаже) на југословенското единство и
еднаквост на сите народи. Во една сцена на овој видео
клип, Лепа Брена, со нејзиниот стандарден, секси изглед
(шорцеви, долги нозе, ‘’ провокативна ‘’ позиција), седи
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на палубата на бродот, го држи знамето на СФРЈ, што
индиректно зборува за позицијата на женскиот субјект
во таа југословенска национална и политичка бајка како ‘’
женскиот носител ‘’ на нацијата. Карактеристика на секоја
национална заедница, во овој контекст на југословенската
нација, е заеднички интерес на сите, а за интересот да
биде заеднички, тој мора да се сподели со сите членови
на заедницата. ‘’ Иако овие се патријархални и машки
колективи и метанаративи, жените и / или женското тело
често се користат како материјал за испраќање на порака
во врска со ваквите национални проекти, со што жените
се гледаат како носители или симболи на нацијата. Додека
мажите се претставници и портпароли на нацијата,
жените се симболи на нацијата ‘’ (Јувал- Дејвис, 2003).
Секси и еротизирано женско тело со југословенско
знаме е дефинирање и утврдување на положбата на жената
во рамките на националниот ред. Таквата позиција е
поставена како императив на една убава, секси, здрава
и моќна Југославенска жена за да ги задоволи машкиот
воајерски изгледи и тоа станува клучна карактеристика
на женската субјективност во националниот мета-наратив
на видео клипот на Брена.Таа функционираше како
застапник на идејата за југословенскиот идентитет во
национални, политички и идеолошки рамки.
Цеца Ражнатовиќ и многу други женски изведувачи
од 1990-тите ја претставуваа српската нација. По бракот
со Аркан во 1990 година, таа беше како стилска икона
на Србија, која исто така се обиде тоа да го покаже во
нејзините текстови и видео материјал. Цеца отворено
се претстави себеси во нејзините песни и спотови како
богата и раскошна но, исто така, посветена на нацијата и
православна жена. Таа, всушност, беше подготвена да се
жртвува за еден маж, да му влева самодоверба, поддршка
да не се плаши од ништо. Таа е секогаш позиционирана
како чувар на неговиот идентитет и машка моќ. Една жена
е претставена како чувар на машки интегритет, таа го
поддржува и му дава крилја на мажот. Знаеме дека жените
во патријархалните семејства не можат да постигнат
успеси, тие се прилагодуваат на нивните мажи врз основа
на постулатите како моќ, пари, имиџ, почит, директно
национално значење или важност во матичната земја.
Понекогаш таквите луѓе се мажи, а понекогаш и синови,
татковци или браќа. „ Политичкиот елемент во случајот на
Цеца е согласност на сите можни телесни трансформации
и согласност на сите глобализирани и модернизирани

процеси на трансформација на женско тело / обликување.
Таа испрати порака на сите Срби во светот со постојано
трансформирање и како единствена која има доволно пари
да ги следи модните трендови. Така на пример, за време
на изолацијата и санкциите на режимот на Милошевиќ,
граѓаните на Србија добија можност за делумно да ги
следат глобалните културни процеси исклучиво преку
голем трансформатор - Цеца ‘’ (Папиќ, 2001).
Во текот на првите години на самостоен живот надвор
од СФРЈ, на врвот на националистичката параноја и
верски фанатизам, Северина ја освои својата публика во
Хрватска со песната
‘’ Далматинец’’, вклучувајќи видео клип во кој таа пее во
бел невестински фустан. Оваа песна директно ја создаде
посакуваната форма на една млада девојка, религиозна
и како Дева Марија, верна и без никаков сексуален
контакт, бидејќи една девојка мора да ја чува нејзината
‘’ чистота и невиност ‘’, само за еден маж - вистинскиот.
Во рамките на таквите описни практики, женскиот
субјект се наметнува како посакуван/ императивен
идеал на една девојка. Според овој идеал, една девојка
треба, пред сè, да биде верник (католик), во никој случај
да нема повеќе од еден партнер, и се разбира, да се
посвети и да има сексуални односи само со еден маж,
кој, на крај ќе биде нејзиниот законски сопруг. Овие
идеали не издржија долго во текстовите на Северина,
тоа сигурно беше нејзина стратегија за повеќе внимание.
Сликата што таа ја создаде за себе исто така влијаеше на
социјалниот контекст, кој беше силно импрегниран со
етно-националистичка омраза, ксенофобична реторика и
политички и идеолошки проект на создавање на етнички
чисти области во поранешна СФРЈ.
Женските турбо-фолк изведувачи во 1990-тите во
поранешна Југославија беа способни за испраќање пораки
потребни во медиумите. Освен тоа што ги игнорираа
настаните поврзани со војната, тие го покануваа народот
да прослави и да ужива во нивната музика. Исто, како што
медиумите одиграа клучна улога во укажување на војната
во Босна и Херцеговина и Хрватска како нормална, машки
и женски турбо - фолк изведувачи, до одреден степен ја
претставија војната и националистичката идеологија како
нормална. „ Во такви околности, жените ги преставуваа
потеклото, семејството, нацијата, расата, религијата,
а во секој случај и заедницата и тие ја имаа улога за
обезбедување на симболичен социјален капитал. Таков
капитал,се разбира, никогаш не припаѓал на самите жени
‘’ (Ивековиќ, 2000). Во рамките на националистичкиот
род, тие функционираа како доминантна и пожелна
слика, така што сите други форми на феминизмот или
женственоста не беа репрезентациски и непотребни во
медиумите.
Златан Делиќ
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Златан Делиќ (Тузла, 1987) е книжевен и културен
теоретичар од Сараево. Тој има диплома по
јужнословенска и светска книжевност исто како
диплома по јазици на Филозофскиот факултет во
Тузла и е магистер по родови студии на Универзитетот
во Сараево. Тој во моментов го подготвува неговиот
докторат за литература. Тој се занимава со теми како
што се субјективноста, еманципациските политики
на женски книжевни дела во Босна и Херцеговина
и книжевна и феминистичка теорија. Тој објавува
научни статии и текстови во списанија и зборници на
различни дела од Босна и Херцеговина, од регионот
и пошироко. Тој е автор на книгата “” Турбо-фолк
звјезда (конструирање женског субјекта у текстовима
/ пјесмама Лепе Брене, Цеце Ражнатовиќ, Северине
Вучковиќ и Јелене Карлеуше) ‘’ -(Турбо-фолк ѕвезди
(изградба на женскиот субјект во текстовите / песни
на Лепа Брена, Цеца Ражнатовиќ, Северина Вучковиќ
и Јелена Карлеуша). Тој работи како истражувач и
управник на Музејот за литература и театар на Босна и
Херцеговина во Сараево.

Вести и
новости
Следен број
Седмото издание на на Balkan.Perspectives ја истражува
поврзаноста помеѓу соочувањето со минатото и религијата.
Прашањата рефлектираат на тоа како може религијата да
придонесе кон мирно општество и како верските елементи
можат да помогнат во процесот на справувањето со минатото.
Ова издание, исто така ги испитува улогите на кои религијата
е појава во минатото и како таа била злоупотребувана со цел
да се поттикне конфликт.

Корекции
Бесник Лека и Војкан Арсиќ- интервјуирани за статиите
“Еден млад човек за родовата еднаквост и “Однесувај
се како маж” во 5-то издание - се дел од регионалната
програма, “Момци и мажи како Сојузници во Превенција
на Насилството и Половата Трансформација во Западен
Балкан”, или пак проектот- Иницијатива на младите мажи
(YMI). Програмата се базира во CARE International
сеопфатна и програмски напори на Балканот , со цел да се
бори со интерперсоналното и родовото насилство (GBV),
додека од друга страна се постигнува и унапредување
на родовата еднаквост. Проектот YMI се спроведува во
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и Србија. Овој
проект е насочена кон младите мажи и жени со цел да водат
здрав начин на живот; градење на внимателено разбирање и
цврсти ставовите кон родовата еднаквост; и намалување на
нивото на родовото насилство.

Отворањето на
Музејот на военото
детство, Декември
15, 2016
Отворањето на музејот на военото детство е закажано
за 15.Декември. Овој уникатен музеј кој се занимава со
прашања од минатото преку искуствата на најмладите
за време на војната ќе биде отворен во Сараево во улица
Логавина. Но,активностите на музејот нема да бидат
ограничени само во главниот град на Босна и Херцеговина.
Овој музеј се стреми да биде активен во целиот свет, а
особено во остатокот од земјата и регионот. Музејот
неодамна ги прошири своите истражувања преку цела Босна
и Херцеговина со вработување на истражувачи во Цазин,
Бања Лука, Лукавац и Мостар. Турнејата која вклучува
изложба и работилница, исто така ќе продолжи и во други
делови од земјата.
Мисијата на Музејот на военото детство е постојано да
се документираат и дигитализираат материјали на военото
детство во согласност со највисоките стандарди и истите да
се презентираат преку различни медиуми. Музејот има за
цел да се подигне свеста за ова искуство меѓу што е можно
поширока публика.
Визијата на Музејот на военото детство на индивидуално
ниво е да помогне за надминување на траумите и спречување
на трауматизација на другите.На колективно ниво, целта
на музејот е да се постигне взаемно разбирање со цел да ги
поддржи личниот и општествениот развој.
Пред основањето на музејот беше објавена книгата
“Детството во војната” од авторот и уредник Јасминко
Халиловиќ. Главниот дел на книгата е мозаик од кратки
спомени собрани од повеќе од 1000 луѓе кои беа деца за
време на војната. Освен во Босна и Херцеговина, книгата
беше објавена и во Австрија и Јапонија и презентирана во
десетина други земји.Токму оваа книга го инспирираше
воспоставувањето на Музејот на военото детство.
Собирањето на колекцијата на идниот музеј започна во 2015.
Покрај лични предмети, приказни и документи, колекцијата
вклучува и видео изјави на поединци кои биле деца за време
на војната.
Доколку сакате да му дадете поддршка на Музејот на
военото детство, можете да се зачлените доживотно на: www.
indiegogo.com/at/warchildhoodmuseum.
Можете да ги следите активностите на музејот на вебсајтот www.warchildhood.org и на Фејсбук страната www.
facebook.com/warchildhoodmuseum/.

Импресум
Balkan.Perspectivesе објавен од страна на forumZFD.
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