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Почитувани, 
 
истражувачките м-р Јосипа Ризанкоска (докторанд по европска и компаративна политика 
на Универзитетот во Сиена – Италија) и д-р Јасмина Трајкоска (асистент на ФОН 
Универзитетот во Скопје) во периодот од 17 до 31 мај 2016 година, во Скопје и Прилеп, 
спроведоа теренска анкета на тема “Шарена Револуција во Македонија” врз 567 
испитаници. 
 
Целта на истражувањето е да се анализира структурата на ова граѓанско движење 
однатре, очекувањата и барањата на демонстрантите од моменталната влада, вербата 
во кредибилитетот на четирите партии потпишувачи на Пржинскиот договор и оценка за 
капацитетите на самото движење како пример на граѓанска партиципативност во 
Македонија.  
 
Иницијално, ова истражување се спроведе со намера да се соберат квантитативни 
податоци за движењето кои ќе се користат за научен труд. Глемиот интерес за 
резултатите покажан од самите испитаници, како и недостатокот на сублимирани јавни 
податоци за движењето беа мотивиција плус конечните резултати да се споделат со 
македонската јавност. 
 
Анкетирањето беше извршено лично од двете авторки и од четири други анкетари 
волонтери. Испитаниците беа селектирани по случаен избор, а анкетирањето во Скопје 
се вршеше во текот на целото време за протест, што подразбира директен пристап на 
демонстрантите од збирното место пред Специјалното Јавно Обвинителство, за време 
на движењето по улици и на крајното собирно место (пред Собранието на Р. 
Македонија). Во Прилеп, анкетирањето се вршеше пред почетокот на протестот, кај 
камената бина во центарот на градот.  
 
Во истражувањето, 426 од 567 испитаници се анкетирани во Скопје, а 141 испитаник во 
Прилеп. Од вкупниот број на испитаници, 53% се од машки, а 47% се од женски пол. 
Најголем број на испитаници припаѓаат во возрасната категорија од 30 до 39 години 
(26.6%), а најмал број во категоријата над 65 години (16%).  
 
Дури 43,4% од испитаниците се со високо образование а 16.2% имаат титула м-р или д-
р. 56% од испитаниците се во работен однос, а остатокот се невработени, пензионери, 
студенти или ученици. 86,4% од испитаниците се од македонска етничка припадност, а 
во Скопје скоро 11 % од тие што протестираа имаат постојано живеалиште во друг град. 
56,14% од испитаниците гласаат редовно за една политичка партија, 29,8 гласаат 
редовно, но нивниот глас може да варира, 10% се нередовни гласачи, а останатите 4% 
или никогаш не гласале или се´ уште немале такво право. 
 
Во прилог се графиконите за најважните демографски карактеристики и прашања од 
истражувањето. Со оглед на малите процентуални разлики помеѓу одговорите во 
Прилеп и Скопје, во ова кратко резиме, ги претставуваме резултатите на целосниот 
примерок од 567 испитаници. 
 
Ви благодариме за вниманието, 
Ризанкоска и Трајкоска 
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Прашања 

 
П1. Како учесник на “Шарената Револуција” кои три барања за вас се 
најприоритетни? 
 
 

 
 
 
Од графичкиот приказ на резултатите можеме да забележиме дека трите 
најприоритетни барања на движењето “Протестирам”, според учесниците на 
протестите се: 
- Повлекување на одлуката за аболиции на Претседателот Иванов и негова 
оставка (83,1% од испитаниците го сместиле меѓу трите најприоритетни барања);  
- да се овозможи непречена работа на СЈО, што подразбира признавање на 
уставноста на СЈО од страна на Уставниот Суд (71.3) и  
-итна оставка и преземање на политичка и правна одговорност на целата влада 
на чело со Никола Груевски за неуставно, неетичко и корумпирано владеење 
(71.1%). 
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П2. Што очекувате од Шарената Револуција на долг рок? 
 
 

 
 
 
 
Нешто помалку од 50% од испитаниците очекуваат дека протестите ќе овозможат 
никогаш повеќе да не се повтори ваков тип на владеење. 17.5% од испитаниците 
сметаат дека, како резултат на Шарената Револуција, ќе се направи целосен 
демократски институционален рестарт во државата. 14.3% од испитаниците се 
надеваат дека на долг рок ќе се научат политичарите на одговорност и отчетност 
пред своите гласачи, а 10% очекуваат департизација на институциите на 
државата. 
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П3. Кој стои зад Шарената Револуција?  
 
 

 
 
 
 
Дури 88.5% од испитаниците, учесници на протестите, сметаат дека зад 
Шарената Револуција стои движењето Протестирам, како спонтана реакција на 
сите граѓани незадоволни од десетгодишното владеење на ВМРО ДПМНЕ.  
Скоро 5% од испитаниците не знаат кој стои зад Шарената Револуција, а 2.8% од 
одговорите упатуваат на СДСМ, а исто толкав процент упатуваат на новите 
левичарски сили (Левица, Солидарност, Ленка, анархистите итн.) 
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П4. Дали сметате дека четирите субјекти потпишувачи на Пржинскиот договор се’ 
уште се кредибилни за разрешување на моменталната криза 
 
 
 

 
 
 
 
 
Значителни 73.7% од демонстрантите не сметаат дека четрите субјекти 
потпишувачи на Пржинскиот Договор (СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ, ДПА и ДУИ) се’ 
уште се кредибилни за решавање на политичката криза. Значаен број на додатни 
коментари се дека не веруват во кредибилноста на владеачката ВМРО-ДПМНЕ 
како учесник во преговорите, а исто така голем број испитаници нагласуваат 
потреба од вклучување на нови фактори во преговорите, меѓу кои и независни 
претставници од граѓанскиот сектор.  
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П5. Дали моменталната политичко-отштествена криза кај Вас влева страв од: 
граѓанска војна, нов меѓу етнички конфликт, федерализација на Македонија,  
дестабилизација на безбедносната ситуација поради мигрантската криза на 
границата со Грција?  
 
 

 
 
 
 

Додека учесниците на протестите гледаат незначителна можност за нов 
меѓуетнички конфликт, дестаблизација на безбедносната ситуација поради 
кризата со мигрантите или федерализација на Македонија, 17.6% стравуваат од 
граѓанска војна, а додатни 21.2% сметаат дека тоа е можна опција. 
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Конечно, во насока на појдовното истражувачко прашање за оваа квантитативна 
анализа, “Колкав е степенот на разбуденост на граѓанското општество во 
Македонија?”, заклучуваме со последното прашање: “Дали сметате дека со 
ваквиот вид политичка партиципација (протести) може да се влијае на 
зголемување на одговорност на политичките претставници? ”  
 
Убедливи 88.4% од учесниците на Шарената Револуција веруваат дека преку 
протести може да се влијае на зголемување на одговорноста на политичките 
претставници, додека 9.7% од испитаниците сметаат дека не може, а 5.5% од нив 
не се сигурни во тоа.  
 
Вообичаен (дополнителен) коментар, на тие кои не се сигурни или воопшто не 
сметаат дека протестите се демократски инструмент за влијание врз 
одговорноста на политичките преставници, е дека недоволниот демократски 
капацитет на македонските партии и политичари е причината поради која иако се 
дел од демонстраторите, тие имаат ниска верба дека тоа ќе влијае некако врз 
совеста и интегритетот на политичарите.  
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