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ДЕНОВИ 

НА АКЦИЈА 

ПРОТИВ 

ДИСКРИМИНАЦИЈАТА 

И МИЛИТАРИЗМОТ

Програма на активности

Сите активности се во Младинскиот 

Културен Центар во Скопје
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ВОВЕД

На што точно мислиме кога зборуваме за милитаризмот и 

дискриминацијата? Да видиме како најчесто се дефинира 

милитаризмот:

 Тежнеење кон воени цели;

 Тежнеење кон или славење на воени идеали;

 Силно влијание на војската врз политиките на владата;

 Тенденција на големи вложувања во за јакнување на 

вооруженитете сили;

 Политичка ориентација на народот или владата да одржува 

силна вооружена сила и да биде подготвена да ја користи 

агресивно за одбрана или промоција на националните 

интереси;

 Глорификација и доминација на таков дух, ставови, и слично, 

во општеството;

 Било која политичка ориентација која промовира агресивни 

политики.

Најчести дефиниции за дискриминацијата:

 Третирање или однесување, правење разлика во прилог или 

против, на одредена личност првенствено врз база на 

припадноста на одредена група, класа или категорија, наместо 

врз база на личната вредност;

 Третирање на одредена група на луѓе помалку достојно отколку 

другите, заради нивната раса, боја на кожа, етничка или 

национална припадност, сексуална ориентација и слично;

 Нефер третман на одредена личност или група базиран врз 

предрасуди.



Како активисти на Мировна акција отсекогаш тврдевме дека мирот 

не е само отсуство на војна. Тој е многу повеќе од тоа. Не можеме 

да зборуваме за мир во заедници во кои не постои рамноправност 

на можностите по сите основи. Еднакви можности за просперитет 

и учество во јавниот живот на сите поединци/ки во општеството. 

Е д н а к в и  м ож н о с т и  з а  вл и ј а н и е  в рз  п р о е к т и р а њ ето  и 

спроведувањето на јавните политики. Еднакви можности во 

борбата за социјална безбедност и достоинствен живот. Еднакви 

можности во остварувањето на човековите права. 

Се додека не се остварат овие претпоставки, ние сметаме дека 

живееме во општество кое се подготвува за војна. Таа не мора да е 

иманентна во еден конкретен период, но се додека општеството ги 

одржува политиките на неправда и го фаворизира правото на 

појакиот, тоа ги одржува во форма и елементите кои во одреден 

момент може да се активираат насилно и да се обидат некој нов 

конфликт да го разрешат со воени средства. 

Затоа сме денес на полето на дискриминацијата.

Неправдите се во заемна интеракција. Ниедна не делува сама за 

себе ,  нит у  одвоено  од  дру гите .  Ние  ги  расчленуваме 

дискриминациите по однос на родот, полот, етничката припадност 

итн. само со цел да можеме поедноставно да ги дебатираме. И да 

ги разбереме механизмите кои ги одржуваат во живот и покрај 

јасната неправда која ја нанесуваат и очигледното просто 

залагање на сите луѓе за добар и достоинствен живот. Работејќи 

на престанувањето на било која неправда, не работиме само кон 

тоа да ја укинеме, ами првенствено работиме на создавање на 

една нова визија за иднината. Ова не е кампања против нешто, 

ами првенствено е борба за поправедна иднина за сите нас.
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Во оваа смисла, борбата не е само против вооружувањето и 

војните, ами против системот на неправди кои тие го одржуваат. 

Системот кој промовира доминација и право на посилниот. 

Насилниците не се раѓаат, тие се создаваат.

Сакаме подлабоко да ги истражиме врските помеѓу милитаризмот 

и дискриминацијата. Да ги поедноставиме сфаќањата и да ги 

именуваме механизмите кои ги одржуваат. Во деновите од 19-ти 

до 22-ри Април 2010 година одбравме да се фокусираме на 4 

теми: Национализам и милитаризам, Род и милитаризам, 

Младите како сила за општествена промена, (Не)видливите Роми. 

Свесни сме дека постојат уште теми. Не се обидуваме ниту да ги 

фаворизираме одбраните четири теми како побитни од 

останатите.  Едноставно,  тргнавме од себе и од нашите 

капацитети да дадеме придонес на разрешувањето на темите со 

кои имаме најголемо искуство.

Проектен тим на Мировна акција

Април 2010
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19.04.2010 Понеделник

Тема на денот: 

НАЦИОНАЛИЗАМ И МИЛИТАРИЗАМ

Кои се врските помеѓу национализмот и 
милитаризмот? Како се носиме со 

поделбите во маалата, училиштата, 
факултетите, кафичите? Како се 

преплетуваат националниот и верскиот 
идентитет? Како да ги менуваме нештата?



18:00 – 19:00. Интерактивна работилница како вовед во 
темата (во Галерија на приземје)

19:30 – 20:30. Отворање и Панел дискусија 
(џебно кино на кат)

Боро Китаноски
Мировна акција, Прилеп (отворање)

Панелисти:

Сретен Коцески
ИРЗ, Тетово

Сафет Балажи
Центар за човекови права и разрешување конфликти, 
Кичево и Скопје

Реџеп Исмаил
Движење за социјална правда „Ленка“, Скопје
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20.04.2010 Вторник

Тема на денот: 

РОД И МИЛИТАРИЗАМ

Работилницата има за цел да истражи кои 
се врските помеѓу родните идентитети и 

милитаризмот. Како ги дефинираме 
родовите и што очекуваме од нив? Како се 
поднесуваат очекувањата во општеството? 

Какви се врските помеѓу строгата родова 
поделеност и милитаризацијата на односите 

во општеството внатре? Какви се врските 
помеѓу родот и милитаризацијата на 

структурите на општеството?



18:00 – 19:00. Интерактивна работилница како вовед во 
темата (во Галерија на приземје)

19:30 – 20:30. Отворање и Панел дискусија 
(џебно кино на кат)

Панелисти:

Кочо Андоновски
Хелсиншки Комитет за Човекови Права на РМ, Скопје

Даниел Калајџиески
Х.Е.Р.А., Скопје

Катерина Партинова
ХОПС, Струмица и Скопје

Славчо Димитров
Коалиција за промоција и заштита на сексуалните и 
здравствените права, Скопје

Проекција на документарниот филм 
“Треба да знаеш за мене“, ХОПС.
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21.04.2010 Среда

Тема на денот: 

МЛАДИТЕ КАКО СИЛА ЗА 

ОПШТЕСТВЕНА ПРОМЕНА

Каде се младите денес? Кои се добрите 
примери на младински активизам во 

денешна Македонија? Кои се главните 
предизвици со кои се соочуваат младите 

активисти во Македонија денес? Кои се 
промените кои младите луѓе би сакале да ги 

видат? Постои ли здрава дебата во 
просторот стегнат помеѓу идеализирањето 
на младите како „прогресивни“ и младите 

како „апатични“?



18:00 – 19:00. Интерактивна работилница како вовед во 
темата (во Галерија на приземје)

19:30 – 20:30. Отворање и Панел дискусија 
(џебно кино на кат)

Панелисти:

Пранвера Имери
Мултикултура, Тетово

Димитар Пејовски
Младински иницијативи, Скопје

Стефан Бошковски
Слободен Индекс, Скопје

21:00ч. Концерт (фоаје). Влезот е слободен.

Настапуваат:

FULLSTOP
CANON

BLLA BLLA BLLA
MOOGER FOOGER
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22.04.2010 Четврток

Тема на денот: 

(НЕ)ВИДЛИВИТЕ РОМИ

Роми? Кои Роми???

Да проговориме за уривањето на куќите на 

(не)видливите Роми во општина Аеродром.



18:00 – 19:00. Интерактивна работилница како вовед во 
темата (во Галерија на приземје)

19:30 – 20:30. Отворање и Панел дискусија 
(џебно кино на кат)

Панелисти:

Алуш Еминов
активист за човекови права

Ениса Еминовска
активистка за човекови права од Скопје

Секој ден од 19 - 22. Април:

Изложба на Фотографии 
(во Галерија на приземје)

од 17:00ч. Промо штанд 
(на влезот пред МКЦ)
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ПАНЕЛИСТИ

ФОТОГРАФИ

БЕНДОВИ

УМЕТНИЦИ



Боро Китаноски

19 - 22.04. ИНТЕРАКТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ

Горан Талески

Активисти на Мировна акција. Во случајов е битно 
дека, меѓу другото, се и тренери за ненасилна 

трансформација на конфликти.



Сретен Коцески повеќе од 20 години е 
вклучен во работата и соработува со 
повеќе локални, национални, меѓународни 
и меѓувладини организации и институции. 
Посебен фокус на интерес му се програми 
за подобрување на меѓуетнички односи и 
програми за прекугранична соработка. 
Роден е 1973 година, живее во Тетово, 
вработен е во здружението Институт за 
развој на заедницата (www.irz.org.mk) на 
п о з и ц и ј ат а  и з в р ш е н  д и р е к т о р  и  е 

докторант на Њу Јорк Универзитетот во Скопје.
Во својата досегашна работа, учествувал во развивање, 
дизајнирање и имплементирање на голем број на програми, 
меѓу кои: Freedom House во САД, програми во Совет на 
Европа, програма Балкан-Кавказ.

Сафет Балажи  работи како програм 
координатор во Центарот за човекови 
п р а в а  и  р а з р е ш у в а њ е  к о н фл и к т и . 
Неговите  интересирања и  работни 
ангажмани, воглавно се насочени кон 
реализирање на истражувања, како и 
креирање и имплементирање на разни 
едукативни програми и активности пред се 
н а с о ч е н и  к о н  п о д о б р у в а њ е  н а 
меѓуетничките односи односно, создавање 

на услови за промовирање на мултикултурализмот и 
креирање на односи на меѓузависност во едукативниот 
систем и во земјата.

19.04. Тема: НАЦИОНАЛИЗАМ И МИЛИТАРИЗАМ



Реџеп Исмаил ,  роден на 20 мај 1988 
година во скопје. Апсолвент на правниот 
факултет во Скопје „Јустинијан Први“, 
отсек: политички студии. Има земено 
учество во организација на претставите во 
„Турскиот театар“ во скопје, како и објавено 
неколку  текста  и  поези ја  на  on- l ine 
и н т е р н ет  п о рт а л от  н а  Ту р ц и т е  в о 
Република Македонија: www.makturk.com. 
Има активно познавање на македонскиот, 

турскиот и српскиот јазик, а делумно на германскиот, 
англискиот како и албанскиот јазик. Активен член на 
Движењето за социјална правда „Ленка“.

19.04. Тема: НАЦИОНАЛИЗАМ И МИЛИТАРИЗАМ



Кочо Андоновски е активист за човекови 
права. Последните години фокусот му 
беше на правата на лезбејките, геј мажите, 
бисексуалците, трансродните и квир 
лич н о с т и .  В о  мо ме н то в  р а бот и  н а 
имплементација на индикатори за мерење 
на дискриминацијата на локално ниво во 
Хелсиншкиот Комитет за Човекови Права 
на Република Македонија.

Даниел Калајџиески има 23 години, 
роден е и живее во Скопје. Во 2007-та 
година дипломираше на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, 
на отсекот за политички науки. Потоа го 
продолжи своето образование на 
п о с т д и п л о м с к и т е  с т у д и и  п о 
дипломатија и меѓународни односи. 
Неговото вклучување во Х.Е.Р.А. – 
Асоцијација за здравствена едукација и 

истражување, започнува уште пред 8 години како волонтер и 
едукатор за сексуално и репродуктивно здравје и права. 
Оттогаш тој активно е вклучен во сите младински програми и 
активности во Х.Е.Р.А. Во период од две години тој исто така 
беше и член на Ивршниот комитет и Секретар на Х.Е.Р.А. Во 
моментов тој е Програмски координатор за млади.

Катерина Партинова е од Струмица и дипломирала на 
Филозофскиот Факултет при УКИМ на социјална работа. Во 
моментов  работи  к ако  програмск а  асистентк а  на 
Програмата за поддршка на сексуални работници во “ХОПС 
– Опции за здрав живот“. Има долгогодишно теренско 
искуство во работа со сексуални работнички и работници во 
Скопје.

20.04. Тема: РОД И МИЛИТАРИЗАМ



Славчо Димитров (роден 1984) дипломирал 
во 2007 година на Филолошкиот Факултет при 
У К И М  в о  С к о п ј е ,  о д д е л  з а  О п ш т а  и 
компаративна книжевност. Во моментов е 
магистрант на Родните студии на Институтот 
“ Е в р о - Б а л к а н “  и  р а б от и  к а к о  п о м л а д 
истражувач во институтскиот Оддел за 
визуелни и културни истражувања. Работеше 
како проект  менаџер во Македонската 

Асоцијација за слободна сексуална ориентација (МАССО) 
од 2006 до 2008 година. Координатор е на Коалиција за 
промоција и заштита на сексуалните и здравствените права 
на маргинализираните заедници. Објавил повеќе трудови од 
областа на уметноста, етиката, сексуалноста, квир теорија и 
родните студии, во Македонија и надвор од неа.

20.04. Тема: РОД И МИЛИТАРИЗАМ



Пранвера Имери, 21 година од Тетово. 
И м а  з а в р ш е н о  У н и в е р з и т е т с к а 
С п е ц и ј а л и з и р а н а  П р о г р а м а  н а 
Универзитетот на Југоисточна Европа за 
Младински Работник во 2009 година. Во 
моментот е апсолвентка на Политички 
науки при истиот Универзитет.  Има 
и с к у с т в о  в о  в од е њ е  н а  р а з л и ч н и 
работилници и проекти со млади луѓе од 
различна етничка припадност кои се 
однесувале за адолесценција, решавање 

н а  к о н фл и к т и ,  м л а д и н с к а  р а б ота ,  ф ото г р а ф и ј а , 
комуникација. Активен член е на Младинска Банка на 
Македонија, Координаторка на Координативното тело на 
Волонтери во Младински Клуб Тетово, активна членка на 
НВО “Multikutura” од Тетово. Има учествувано во различни 
обуки, тренинзи, семинари и конференции во рамките на 
универзитетот и невладиниот сектор.

Димитар Пејовски, (1984) дипломиран 
социјален работник, активист во НВО 
Младински Иницијативи од Скопје , 
одговорен за креирање на младински 
програми, фацилитатор на работилници 
за волонтерство и партиципативни 
техники, координатор на волонтери. 
Основач на “SYNERGIE”  студентска 
организација при Институтот за социјална 
работа и социјална политика.

21.04. Тема: МЛАДИТЕ КАКО СИЛА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ПРОМЕНА



Стефан Бошковски е студент трета година на 
политички студии на Правниот факултет во 
Скопје. Активист е на Автономното студентско 
движење – “Слободен Индекс“, на Движењето 
з а  с о ц и ј а л н а  п р а в д а  “ Л Е Н К А “  и  н а 
Анархистички Фронт.

21.04. Тема: МЛАДИТЕ КАКО СИЛА ЗА 
ОПШТЕСТВЕНА ПРОМЕНА

22.04. Тема: (НЕ)ВИДЛИВИТЕ РОМИ

Алуш Еминов е роден во Кавадарци во 1975 година. Како 
д ет е  б ез  р од и т ел и  в о  1 9 8 3  год и н а  е  с м е с т е н  в о 
прифатилиштето 25-ти Мај во Скопје, каде што останал се 
1991 година . Завршува основно одделение и курс за Р.Т.В - 
механичар во 1991 година во Работнички Универзитет – 
Скопје. Живее со својата сопруга Елизабета Еминова на 
државно земјиште, каде што дедо му од 1963-год има 
направено 2 куќи по 40 квадрати, за кои и ден денес плаќа 
данок за имот на државата. Неговата општествена активност 
започнува со обидите на Општина Аеродром да ги сруши 
куќите на Ромите и се залага и се бори за правата на 
ромското население за кој никој повеќе не сака да чуе.

Ениса Еминовска



“Треба да Знаеш за Мене” е приказна за искуствата и 
желбите на сексуалните работници на и вон улицата, 
раскажана од прва рака. Справувајќи се со малтретирањето 
и насилството од клиентите, макроата и полицијата, 
сексуалните работници се трудат да му се спротивстават на 
негативниот општествен став со тоа што гласно проговараат 
и се борат за своите основни права. Овој филм повикува на 
нула толеранција за насилството против сексуалните 
работници, соодветна истрага и гонење на сторителите, и 
координиран одговор од институциите за вистинските 
потреби на сексуалните работници. Филмот може да се најде 
на http://hub.witness.org/en/YMKAM.

20.04. Тема: РОД И МИЛИТАРИЗАМ
ПРОЕКЦИЈА НА ФИЛМ



Автор(к)и:

Анита Ѓоргоска е родена 1985 година во Прилеп. Студентка 
е на Факултетот по Етнологија и Антропологија во Скопје. Со 
фотографија се занимава една година. Успешно го завршила 
основниот курс по црно-бела фотографија во 2009 година, 
организиран од Македонски Центар за Фотографија кој беше 
проследен со групна изложба.

Емилија Маневска родена е во 1982 година во Скопје, и е 
постдипломец на Економскиот Факултет, отсек Маркетинг и 
хонорарно работи во печатениот медиум "Дневник". Со 
фотографија активно се занимава една година. Досега 
учествувала на неколку групни изложби. На меѓународната 
“The Earth From Below” организирана од ASEED Europe во 
2008 година освои прва награда, а нејзината победничка 
фотографија која се постави на годишен календар се 
дистрибуираше ширум Европа. На месечниот фото конкурс 
на Македонската Информативната Агенција за месец август 
2009 година, нејзина фотографија се најде меѓу првите пет, 
додека на фотомаратонот  SouthEast 24-7 во 2010 година 
освои трето место. Кон крајот на 2009 година заврши 
основен курс по црно-бела фотографија, организиран од 
Македонскиот Центар за Фотографија во Скопје, кој беше 
проследен со групна изложба.

Маја Симовска родена во Скопје 1981 година. Дипломира 
на Правен Факултет, отсек политички науки. Со фотографија 
се занимава од своето детство. Досега учествувала на 
повеќе групни и една самостојна изложбa.

19 - 22.04. ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ



Моника Муличковска родена во Скопје 1991 година е прва 
година на Европскиот Универзитет, Арт и дизајн, отсек 
графички дизајн. Со фотографија се занимава две години. 
Досега зела учество на неколку изложби меѓу кои Денови на 
Македонска фотографија на која го освои првото место за 
колекција во младинскиот дел, Фотомаратон 24/7 како и 
групна изложба на Плоштадот Македонија во Скопје. Дел од 
нејзините фотографии го нашле своето место на неколку 
насловни страници во каталози и во еден компакт диск.

Петар Тасевски е роден 1987 год. во Битола. Студент е на 
графичкиот факултет во Битола. Со фотографија и 
мултимедијални уметности започнува да се занимава уште 
од средношколските денови каде што на натпреварот за 
најдобра видео реклама на реална училишна компанија 
освојува второ место. Од 2006 година започнува активно да 
се занимава со фотографија. Кратко време работи и како 
фотограф во модна агенција, а потоа почнува да се 
занимава со свадбена фотографија која сеуште ја работи. 
Беше  учесник  на  еден  од  на ј познатите  Хрватски  
фотосеминари "Фотософиа 4". Повеќе пати со своите 
фотографии бил дел од групни изложби за уметничка 
фотографија, а неговиот најголем досегашен успех е 
освојувањето на прва награда за фотографија на 47-мата 
државна изложба на фотографии "Денови на Македонската 
фотографија".

19 - 22.04. ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ



Стефан Симоновски Штеф  потекнува  од  заебан 
дебармаалско-кланички сој, за подоцна да стане ѓорчевски 
угурсуз. Плови без закотвување, најчесто затскриен зад 
сенката на црниот jolly roger. Во одредени кругови е познат по 
прекарот Падре. Останатиот дел од биографијата е во 
изработка.

Васе Петровски е студент по визуелна уметност. Роден е во 
Скопје во 1981 година. Во 2007 година се преселува во 
Софија, Бугарија, каде студира фотографија и филм. Има 
големо искуство со фотографија, работи како фотограф од 
19 годишна возраст. Неговите интереси се поврзани со 
дизајн и дигитално ретуширање. Има интерес за ловење на 
човечките емоции и интеракција со луѓето.

19 - 22.04. ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ



BLLA BLLA BLLA се оформени во 1999 година. Тоа е време 
на политичка нестабилност, конфликт на интереси, 
создавање на нови граници, отпор кон нездравата животна 
средина. Сето тоа поврзано со креативната енергија на 
членовите на бендот беа основата од која започнуваат Blla 
Blla Blla. Првиот албум на бендот наречен едноставно “Blla 
Blla Blla…“ излегува во 1999 година под капата на Bagi 
Records. Албумот беше проследен со голем број на концерти 
низ Македонија низ кои стана препознатлив звукот на бендот 
опишан како “Over Sky Ballkanishe Re-form”. Тој опис подоцна 
станува и име на вториот албум на бендот издаден во 2005 
година за Lithium Records. Овој албум е со различен звук во 
однос на првиот албум и резултира со отворен и слободен 
пристап кон музиката кој станува заштитен знак на бендот. 
Членови на бендот се: Idriz Ameti (вокал), Никола Бочваров 
(бас), Благојче Пенов (тапани) и Krenar Ismaili (виолина, 
вокал).

 21.04. КОНЦЕРТ



MOOGER FOOGER е рок група од источно Скопје. Како што 
би рекла музиката критика, тие се најдобриот македонски 
рок бенд. Го изградија своето име на цврст звук со перфектно 
водени гитарски рифови. Креативните гитарски текстури ќе 
ве водат низ поголем дел од underground музиката од 60-тите 
до денес. Иако постојат само 3 години, веќе издадоа 3 
албуми: Mooger Fooger (2005 Record Records) и Mooger 
Fooger 2 (PMG Recordings), Luckiest Woman (2007 PMG 
Recordings), Anna Gun (2009 PMG Recordings). Mooger 
Fooger се: Сеад Хаџиќ Сецко (гитара), Иван Бејков (бас 
гитара), Огнен Мангаровски (Оки гитара), Сашко Костов 
(тапани), Надежда Петровска (вокал и тамбурина), Шикси 
(Вокал и гитара).

 21.04. КОНЦЕРТ



Скопскиот бенд FULLSTOP постои од 2007 година. Нивната 
м у з и к а  гл а в н о  с е  с о с т о и  од  е к с п е р и м е н т а л е н  и 
алтернативен  рок .  Активно  учествувале  на  многу 
манифестации, концерти и фестивали. Од самиот почеток 
самоиницијативно одржаа свирка во "Art Hou" којашто  им 
даде волја за понатамошната работа и за создавање нивна 
авторска музика.  Исто така, учесници се и на Тотал Демо 
Фест - Кастро каде што успеаја да влезат во финале. Треба 
да се спомне дека учествуваа на телевизискиот фестивал  
"Топ Фест 6" во Тирана, каде што беа номинирани како 
најдобри алтернативни изведувачи. Fullstop продолжија да 
организираат многубројни клупски свирки и хуманитарен 
концерт во Скопје. Настапиле и на хуманитарен концерт 
одржан во Приштина. Fullstop се: Agnesa Chavolli, Vedat Feta, 
Arian Jusufi и Omer Idrizi.

 21.04. КОНЦЕРТ



CANON е друштвен колектив кој како маалски бенд постои 
од 2000 година. Во 2003 година започнуваат со свирење на 
реге музика, а нивниот сингл “Излези“ излегува во 2006 
година и е снимен со “Нелектронски Гуру“ од "E Go East 
Records" со кого го завршуваат снимањето на нивниот прв 
албум “Глобално засмејување“. Реге колективот Canon е во 
подготовка на нивниот втор албум "Macedonian Atra Roots", а 
некои од новите песни веќе се слушаат на нивните настапи. 
Canon се: Крунислав Стојковски (вокал), Александар 
Савовски (гитара), Мустафа Јонузовски (бас), Зоран 
Велковски (гитара), Александра Нинич (тромбон), Јулијана 
Стојчевска (придружен вокал), Сандра Ангелова (придружен 
вокал), Филип Крстевски (тапани), Марија Јанчевска 
(клавијатури), Филип Петрески (сакс).

 21.04. КОНЦЕРТ



Александар Дудески (1981) е дипломиран скулптор, дизајн 
на уникатна керамика. Изработува масивни скулптури, 
маскоти, ситна пластика, тридимензионални пропагандни 
материјали, сценографија, раководи со уметнички проекти.

 19 - 22.04. ПРОМО ШТАНД
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