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ПОВЕЌЕ ОД 5400 МЛАДИ ЛУЃЕ на возраст од 15 до 29 години од Албанија, Босна и Херцеговина, 
Косово,*1 Црна Гора, Северна Македонија и Србија учествуваа во регионалната студија 
Заедничка иднина: Перцепции на младите за мирот на Западен Балкан. Оваа студија го 
истакнува мислењето на младите и нивните перцепции и искуства поврзани со мирот и 
социјалната кохезија во нивните општества и поширокиот регион на Западен Балкан.

Клучните пораки кои произлегуваат од студијата се следните:

  Младите се главни актери во градењето на одржливи мирни општества на Западен 
Балкан. Тие имаат многу заеднички особини и главно се перцепираат со доверба и 
љубопитност, иако понекогаш со претпазливост. Нивната надеж и вредностите ширум 
регионот се тесно поврзани. Повеќето се уверени дека нивната генерација е позитивна 
сила во нивното општество и се оптимисти во однос на решавањето на некои истрајни 
предизвици во регионот.

  Довербата меѓу владата и општеството е пресуден аспект на мирот и социјалната 
кохезија. Ширум регионот задоволството на младите од нивните системи на управување 
и институциите е релативно ниско, додека задоволството од граѓанското општество и 
младинските организации е амбивалентно, иако на ниско ниво. Не изненадува фактот што 
задоволството на младите од можностите за вработување е најмало. На прашањето дали 
пандемијата негативно влијаела на нивната доверба во владата и носителите на одлуки, 
58 проценти од младите сметаат дека е така. Повторното воспоставување на прекинатите 
врски и довербата меѓу младите и носителите на одлуки е суштинска задача.

  Граѓанскиот простор е основа на секое отворено, кохезивно и демократско општество. 
Младите препознаваат дека имаат важна улога во спроведувањето на промените. Сепак, во 
просек само 19,5 проценти од младите во регионот учествуваат во граѓански активности. 
Постои огромен потенцијал за граѓански ангажман, со над 65 проценти млади ширум 
регионот кои покажуваат интерес за поактивно вклучување. Чувството на младите за 
ефикасност и посредување е поврзано со отвореното расположение кон другите групи и 
поголемиот оптимизам во врска со мирот во регионот. Затоа е пресудно да се создадат 
услови за зголемен ангажман на младите и чувството за посредување.

  Важна е поврзаноста на демократските и егалитарните вредности на младите луѓе со 
ставовите за социјалната кохезија и мирот. Се чини дека усогласувањето на младите луѓе 
со демократските вредности е директно поврзано со препознавањето на сличноста меѓу 

1  Зa ОН, сите референци за Косово се сфаќаат во контекст на Резолуцијата на Советот 
за безбедност 1244 (1999). За RYCO, ова именување не ги доведува во прашање ставовите за 
статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на Советот за безбедност и мислењето на ICJ 
за косовската Декларација за независност.
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народите на Западен Балкан и со надежта за подобрување на идните односи на Западен 
Балкан. Понатаму, се чини дека постои негативна корелација помеѓу поддржувањето на 
авторитарните вредности и задоволството со владата во повеќето земји / територии. Затоа 
е важно да се разбере што ги тера младите луѓе да ги поддржуваат авторитарните ставови, 
да се занимаваат со основните причини што стојат зад нив и да ја зајакнат транспарентната 
и инклузивна влада.

  Кога се во прашање важни социјални цели, младите како главен избор ги посочуваат 
помошта на сиромашните и маргинализирани лица, демократијата и човековите права 
и градењето мир и помирувањето – укажувајќи на важниот и неискористен потенцијал за 
поширок ангажман на младите во градењето на мирот и зајакнувањето на социјалната 
кохезија. Исто така постои јаз меѓу областите на интерес на младите и она со што некои од 
нив го работат, што укажува на потребата од поразновидни, поформални и понеформални 
платформи за граѓанско учество.

  Ослободувањето од стравот и насилството е во самата основа на кохезивните и 
просперитетни општества. Постоеја одредени грижи  за безбедноста и сигурноста што ги 
изразија младите на Западен Балкан. Организираниот криминал и безбедноста на интернет 
беа меѓу главните проблеми за младите во повеќето општества. Младите од регионот ги 
оценија злосторствата од омраза како релативно голема грижа – младите жени изразија 
поголема загриженост за злосторствата од омраза, безбедноста на интернет и семејното 
насилство во споредба со мажите.

  Говорот на омраза онлајн или офлајн беше најчесто пријавуваниот облик на насилство или 
дискриминација, со просечно 12 проценти од младите кои го пријавиле тоа ширум регионот, 
што е значително повеќе од насилството. Исто така често се пријавувала дискриминација 
врз основа на возраст, политичка определба или етничка припадност. Младите жени многу 
почесто пријавувале родова дискриминација и сексуално вознемирување отколку мажите. 
Од оние кои доживеале насилство или дискриминација, само 17 проценти го пријавиле 
тоа некому, а само 58 проценти осетиле дека пријавувањето донело позитивни резултати. 
Тоа укажува на потребата од подобри механизми за младите да ги пријавуваат искуствата 
на дискриминација и насилство, како и на тоа дека институциите и властите треба да се 
посветат на овие прашања.

  Mирот и социјалната кохезија зајакнати се со инклузивни социјални политики и заштита 
на маргинализираните и загрозени групи луѓе. Eтничката, политичката или верската 
дискриминација е многу често искуство на немнозинската младина отколку на нивните 
мнозински врсници. Младите од немнозинската етничка припадност исто така често се 
пријавуваат дека се жртви на физичко насилство или закани со насилство, а многу е помалку 
веројатно дека ќе учествуваат во граѓански активности и дека ќе изразат значително помало 
задоволство од владините институции во целиот регион.
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  Исклучително високите стапки на миграции на младите во странство претставуваат 
проблем и за младите и за општествата што ги оставаат зад себе и симптом се на други 
социјални проблеми. Во просек 52 проценти од младите велат дека се замислуваат дека 
живеат надвор од регионот за 10 години. Сепак, тие изразуваат и јасно двоумење во врска 
со миграцијата: страв од разочарувања и третман како граѓанин од втор ред во странство, 
како и неподготвеност да ги напуштат семејството, пријателите и познатиот начин на живот. 
Миграцијата во странство, иако е сериозна, не е неповратна.

  Довербата, односите и интеракциите меѓу луѓето, преку општествените поделби, како 
идентитет или други општествени конструкции, се важни аспекти на мирот и социјалната 
кохезија. Поделбите и конфликтите во регионот не ги заобиколија целосно младите луѓе, 
но тие главно изразуваат отвореност за пријателство со членовите на различни групи. При 
мерење на социјалната дистанца, младите во Албанија се издвојуваат од своите врсници 
по искажување на многу пониско ниво на социјална дистанца кон другите групи, а ги 
следат младите во Босна и Херцеговина кои искажуваат најмала социјална дистанца од 
петте преостанати. Младите луѓе со блиски пријатели од други групи и оние кои живеат во 
мултиетнички и целосно интегрирани заедници покажуваат помала социјална дистанца 
кон другите групи од своите врсници. Околу 47 проценти од испитаниците во регионот 
пријавиле дека им веруваат на другите групи и покрај минатите конфликти, додека 24 
проценти од младите рекле дека не им веруваат на другите групи во регионот – овие ставови 
се разликуваат меѓу општествата во Западен Балкан и меѓу различни социо-демографски 
групи.

  Има повеќе млади кои се оптимисти во однос на мирот и подобрувањето на односите 
во регионот. Постојат релативно малку разлики меѓу општествата, додека младите жени 
се повеќе склони кон оптимизам. Дури и во најпесимистичкиот случај, 42 проценти од 
испитаниците очекувале подобрување на односите. Само 8 проценти очекувале влошување 
на регионалните односи, додека останатите не очекувале никакви промени. При проценката 
на можностите за мир, перспективната референтна рамка наиде на подобар прием кај 
младите, на што треба да се обрне внимание при пристапувањето кон темата за соочување 
со минатото.

  Запрашани да именуваат до три најефикасни фактори за мир и стабилност, до 47 проценти 
од младите сметаат дека процесот на пристапување кон ЕУ е најважниот фактор за 
создавање долгорочен мир и стабилност во Западен Балкан, иако одговорите многу се 
разликуваат во зависност од етничката припадност. Повеќе од 25 проценти од младите во 
регионот исто така сметаат дека  функционалната демократија, учењето мир и толеранција, 
дијалогот меѓу лидерите и економскиот просперитет се важни фактори на мирот и 
стабилноста.

  Контактите меѓу групите често се користени како средство за подобрување на довербата 
и односите меѓу групите. Заедничка иднина откри дека кога станува збор за социјалните 
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односи меѓу групите, квалитетот на односите меѓу групите не само што го надминува 
квантитетот, туку дека двете можат да имаат различни последици. Да се имаат базични 
познанства од другите заедници, посебно во одредени социјални средини кои се 
карактеризираат со сегрегација или други форми на дискриминација, може да биде 
контрапродуктивно бидејќи во некои случаи тоа би можело да ги олесни понегативните 
ставови кон другите. Треба да се негуваат можностите преку кои младите ќе можат да се 
запознаваат и да градат пријателства по етнички, верски и географски линии, бидејќи се 
поврзани со широк спектар на позитивни исходи.

  Младите кои изразуваат фокус кон минатото и чувствуваат дека минатите конфликти 
негативно влијаеле на нив и нивните општества, пријавуваат пониска доверба меѓу групите 
и помалку позитивни перцепции за другите етнички групи на Западен Балкан. Значителен 
дел од младите во регионот, во опсег од 15 до 63 проценти, велат дека не сакаат да им 
простат на другите за минатите дела. Треба да се вклучат младите во конструктивен дијалог 
за минатото и неговите ефекти врз нивната сегашна реалност.

  Наративите на поделба претставуваат важна препрека за постигнување социјална кохезија 
во регионот како целина. Околу 42 проценти од младите велат дека е вообичаено на 
социјалните мрежи да се види како содржината го навредува нивното општество. Меѓу 
49 и 75 проценти млади жени и мажи се загрижени поради лажните вести и теориите на 
заговор. Иако повеќето млади не поддржувале слобода на изразување која го опфаќа правото 
на говор на омраза, важен дел од испитаниците во секое општество сметале дека тоа е 
прифатливо, а многумина го доживеале и лично.

  Најважните извори на информации за младите за учење за другите народи во регионот 
се родителите и членовите на семејството, пријателите и социјалните мрежи. Училиштето, 
книгите и традиционалните медиуми исто така се важни извори на информации, додека 
културните активности, регионалните проекти и размената на млади се многу помалку важни 
извори. Сепак, меѓу 61 и 91 процент од младите се сложуваат дека размената на млади 
може да има позитивно влијание врз регионалните односи, укажувајќи на потенцијалната 
можност за унапредување на интеракцијата меѓу младите.

  Искуствата од патувања кај младите се поврзани со нивното чувство за посредување, 
интересот за граѓански ангажман и пониската социјална дистанца кон другите групи, што 
исто така е поврзано со просоцијално однесување и пооптимистички погледи на мирот. 
Севкупно, околу 36 проценти од младите од Западен Балкан патувале надвор од регионот 
во последните две години, додека просечно 50 проценти млади жени и мажи патувале низ 
Западен Балкан. Недостатокот на финансии, последиците од минатите конфликти, склоноста 
кон патување на други места и предрасудите кон другите народи од Западен Балкан се 
сметаат за препреки за регионални патувања.
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Студијата Заедничка иднина: Перцепции на младите за мирот на Западен Балкан ја состави 
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во соработка со Фондот за население 
на Обединетите нации (УНФПА) и Регионална канцеларија за младинска соработка 
(RYCO). Таа е развиена преку единствен партиципативен истражувачки процес во кој беше 
вклучена советодавна група за младите, која ги претставува младите од целиот регион 
на Западен Балкан, во осмислувањето на рамката на студијата и анализата на нејзините 
резултати. Студијата е заснована на квантитативните и квалитативните податоци собрани 
од регионалното истражување и неколкуте дискусии во фокус-групите меѓу декември 2020 
и април 2021 година.


