
                         
 
 
 
 

Скопје, 08.02.2021 
 

 
До: г-ѓа Фани Каранфилова Пановска, претседателка на Советот за соработка меѓу 
Владата на Република Северна Македонија и граѓанските организации 
 
Предмет: Допис за обидите за делегитимитање на граѓанскиот сектор и штетноста на 
говорот на омраза и насилството врз граѓанското оштество и активистите за човекови 
права 
 
Почитувани членови на Советот, 
 
Мрежата за заштита од дискриминација е неформална мрежа составена од 11 
организации и активно делува во унапредувањето на механизмите за заштита од 
дискрминација и во својата работа застапува и влијае на унапредувањето на 
фундаменталните човекови права пред се на маргинализираните заедници, во 
легислативата но и во општеството. Секоја една организација од нашите членки 
повеќе деценсики обезбедува помош и поддршка во различни форми и сервиси за 
ранливи и маргинализирани граѓани. 
 
Мрежата за заштита од дискриминација го испраќа овој Допис до Советот со цел да ја 
покажеме нашата загриженост но и да ве информираме за последните случувања кои 
се последица на иницијативи кои имаат за обид да го дискредитираат и 
делегитимираат граѓанскиот сектор кој работи на заштита на човекови права. Би 
сакале да нагласиме за штетноста и опасноста на ваквите инцијативи кои веќе 
резултираат со закана по здравјето, угледот, и функционирањето на наши членки.  
 
 
Имено, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување како членка на 
Мрежата за заштита од дискриминација е една од водечките и највлијателните 
организации во Република Северна Македонија во полето на сексуалното и 
репродуктивно здравје и родовата еднаквост. Формирана во 2002 година, ХЕРА има 
повеќе од 20 вработени, 100 волонтери и 6 здравствени клиники и советувалишни 
центри. Секоја година преку сервисите на ХЕРА се опфаќаат повеќе од 6.000 млади 
лица, жени и припадници на маргинализирани заедници со медицинско-превентивни и 
советодавни услуги за сексуалноста, репродуктивното здравје и родово-базираното 
насилство.  
 
Во изминатата година организацијата ХЕРА е мета на континуирано он-лајн 
вознемирување и напади, и тоа не само на организацијата, туку и на нејзини членови и 
вработени. Како организација која во изминатите 12 месеци обезбедува техничка 
поддршка на јавниот образовен сектор за интегрирање на сексуалното образование во 
формалниот систем, се соочува со секојдневни и координирани он-лајн напади од 
поединци и групи кои се спротивставуваат на родовиот концепт (т.н. анти-родови 
движења). Ваквите форми на говор на омраза и он-лајн насилство ја загрозува 
безбедноста на организацијата и нејзините членови, но и продуцира негативен имиџ 



во јавноста како организација која е поборник за човекови права и родовата еднаквост.  
Преку презентирање на лажни информации, манипулации и вербални напади на теми 
поврзани со сексуалното образование, противниците на родовиот концепт шират 
социјална паника и говор на омраза и генерираат штета и непријателство кон ХЕРА, 
но и на останатите членки на нашата мрежа и граѓанското општество кое работи на 
унапредување на човековите права во државата. ХЕРА како наша членка во овие он-
лајн напади и говор на омраза е лажно портретирана како организација која пропагира 
„одредена ЛГБТИ идеологија и го загрозува здравјето на децата и традиционалното 
семејство како најсоодветен вредносен систем на македонското општество“ што 
воопшто не е точно и претставува манипулација која овие лица ја шират во 
медиумите.  
 
Во последниот месец дена нашата членка е исто така под притисок на интензивна 
омраза и насилство од страна на советници на општини и членови на политичката 
партија „Левица“ на територија на Карпош и Аеродром. Преку објавување на целосно 
невистините изјави на социјалните медиуми од страна на локалните советници на 
Левица за одредени финансиски релации на ХЕРА со општините, тие се закануваат за 
исклучување на ХЕРА и целиот граѓански сектор во процесите на креирање на 
локални политики во иднина. Во соопштенијата на ХЕРА со јавноста организацијата се 
огради дека во минатото имала било каква финансиска поддршка со двете општини и 
дека повеќе била партнер подржувач, и тоа само на општината Карпош, во подготовка 
на локални акциски планови за вработување на Ромки.  Повеќе застрашувачки се 
говорите на повикување на обнова на процесот на “десороизација“ користен во 
минатото за општествено омразување кон граѓанските организации, кој го сметаме за 
директен напад на слободата на граѓанските организации и нивната улога во борбата 
за унапредување на владеењето на правото и фундаменталните права и слободи. 
Ваквите он-лајн изјави на политичките претставници на Левица дополнително го 
разгорија говорот на омраза и насилство кон нашата членка на интернет, но и на 
граѓанското општество.   
 
На 13.01.2021, он-лајн напади и говор на омраза кон нашата членка кулминираа со 
вербален напад на вработена во ХЕРА во рамки на нивниот младински центар „Сакам 
да знам“, стациониран во амбулантата Водно. Напаѓачот употребил навредлив јазик и 
закани по живот на вработената на ХЕРА нарекувајќи ја „соросоидна ку*во„ и 
заканувајќи се дека ќе го запали центарот и дека „сите ќе горите во пеколот“. Од 
страна на ХЕРА настанот беше пријавен од службите на Министерството за 
внатрешни работи која наредниот ден и официјално се огласи дека го осудува 
насилството и говорот на омраза и дека ќе преземе соодветни мерки за истрага и 
санкционирање на делото. Мрежата за заштита од дискриминација преку Соопштение 
за јавноста веќе реагираше за овие состојби нагласувајќи ја потребата активно 
делување за спречување на овие тендеции и политичка хајка: 
https://www.facebook.com/mrezazazastitaoddiskriminacija/posts/3131254010493745 
 
Имајќи го во предвид погоре кажаното, како мрежа составена од повеќе граѓански 
организации, бараме Советот за соработка на Владата на РС Македонија и 
граѓанските организации, согласно нивните ингеренции да преземат активности и 
побараат од Владата на Република Северна Македонија отворено да ги осуди овие 
настани, да застане во одбрана на граѓанските организации, но и да преземе 
понатамошни превентивни и системски мерки за намалување на насилството и 
говорот на омраза кон активисти и организации кои се залагаат за унапредување на 
човековите права и слободи во државата. Дополнително бараме Советот јавно да 
побара од Владата и органите на Министерството за внатрешни работи да 
демонстрираат посериозна заложба за расчистување на случајот на вербален напад и 
закана по живот на активист на нашата членка ХЕРА и да ги преземат сите неопходни 

https://www.facebook.com/mrezazazastitaoddiskriminacija/posts/3131254010493745


активности за соодветно санкционирање со што би се спречиле понатамошни слични 
вакви настани.    
 
 
 

 
Со почит,  
Мрежа за заштита од дискриминација  
 
Контакт:  
м-р Елена Петровска  
075 207 187  
elena.coalition@gmail.com 
mrezazazastitaoddiskriminacija@gmail.com  
 
Повеќе информации за Мрежата и нашата работа:  
Мрежа за заштита од дискриминација | Facebook 
 
 
Членки: 
Фондација Отворено општество – Македонија 
ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување 
Станица П.Е.Т 
Заедно Посилни 
Коалиција МАРГИНИ 
Хелсиншки Комитет за човекови права 
Македонско здружение на млади правници 
ЛГБТИ Центар за поддршка 
ХОПС – Опции за здрав живот Скопје 
Национална мрежа Глас против насилство 
ЕСЕ Здружение за еманцијапција, солидарност и еднаквост на жените 
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