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Институтот за демократија (ИДСЦС), во соработка со Македонскиот центар за
меѓународна соработка (МЦМС) во периодот помеѓу 14 -17 Септември 2012 година
спроведе телефонска анкета за актуелни прашања. Тема на истражувањето беше
мерење на перцепциите и ставовите на граѓаните во врска со актуелни аспекти на
политичката криза, поклонување пред споменикот на ОНА во Слупчане и потербата од
извинување. Следат објавите на медиумите за „ Истражување на ИДСЦС во соработка
со МЦМС “

      

Медиум: Сител
Наслов: Анкета: Граѓаните бараат извинување од Бесими за Слупчане
Над 60% од граѓаните на Македонија сметаат дека министерот за одбрана Фатмир
Бесими треба да се извини за поклонувањето пред споменикот на борците на ОНА во
Слупчане.

  

Медиум: Вечер
Наслов: Инцидентот во Слупчане не води кон помирување, Бесими да се извини
Според резултатите од анкетата, седум од десет прашани Македонци сметаат дека
настанот во Слупчане не води кон помирување, додека осум од десет етнички Албанци
имаат позитивен став за поклонувањето пред споменикот на борците на поранешната
ОНА.

  

Медиум: Либертас
Наслов: “Анкетна војна” меѓу Македонците и Албанците за поклонувањето во
Слупчане
Најголем дел од граѓаните на Македонија, односно 58 отсто од испитаниците сметаат
дека настанот во Слупчане, кога министерот за одбрана Фатмир Бесими се поклони
пред споменик на борците на ОНА, не води кон помирување во земјата. За разлика од
тоа, 31 отсто имаат спротивно мислење.

  

Медиум: Канал 5
Наслов: Анкета на ИД: Бесими да се извини за поклонувањето во Слупчане
58 проценти од испитаниците во анкетата на Институтот за демократија сметаат дека
поклонувањето на министерот Бесими пред споменикот во Слупчане не придонесува кон
помирувањето во земјата.
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http://www.idscs.org.mk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=341%3A2012-09-19-11-05-36&amp;catid=36%3A2011-05-31-21-23-36&amp;Itemid=89&amp;lang=mk
http://www.idscs.org.mk/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=341%3A2012-09-19-11-05-36&amp;catid=36%3A2011-05-31-21-23-36&amp;Itemid=89&amp;lang=mk
http://www.sitel.com.mk/dnevnik/makedonija/anketa-na-idscs-i-mcms-slupchane-ne-e-chin-na-pomiruvanje
http://vecer.com.mk/default.asp?ItemID=8656B6D237C5A248B5ECD08CA8360F76
http://www.libertas.mk/%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8-%D0%B0/
http://kanal5.com.mk/default.aspx?mId=37&amp;;egId=13&amp;eventId=96613&amp;AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Медиум: Капитал
Наслов: АНКЕТА НА ИНСТИТУТ ЗА ДЕМОКРАТИЈА И МЦМС: СЛУПЧАНЕ НЕ БЕШЕ
ЧИН НА ПОМИРУВАЊЕ
Поклонувањето на министерот за одбрана Фатмир Бесими на споменикот на борците на
ОНА во Слупчане не води кон помирување. Ова го кажува анкетата на Институтот за
демократија и Македонскиот центар за меѓународна соработка според која, 58 проценти
одговориле негативно, додека 31 % позитивно за овој настан.

  

Медиум: А1Оn
Наслов: Анкета на Институт за демократија и МЦМС: Македонците против,
Албанците со поддршка за чинот во Слупчане
Поклонувањето на Министерот за одбрана Фатмир Бесими пред споменикот на борците
на ОНА во Слупчане не води кон помирување во земјата.

  

Медиум: Макфакс
Наслов: Преку дијалог во институциите да се надмине кризата, бараат
македонските граѓани
Етничките Македонци и Албанци различно гледаат на поклонувањето на министерот за
одбрана Фатмир Бесими пред споменикот на некогашната ОНА во Слупчане, но се
единствени во ставот дека политичката криза треба да се надмине преку дијалог во
институциите.

  

Медиум: Прес24
Наслов: Анкета: Граѓаните сметаат дека настанот во Слупчане не е чин на
помирување
Најголем дел од граѓаните на Македонија или 58 проценти сметаат дека настанот во
Слупчане кога министерот за одбрана Фатмир Бесими се поклони пред споменик на
борците на ОНА не води кон помирување во земјата, додека 31 отсто имаат спротивно
мислење.

  

Медиум: Sky
Наслов: Анкета на ИДСЦС: Граѓаните бараат кризата да се надмине преку дијалог
Институтот за демократија (ИДСЦС), во периодот помеѓу 14 -17 септември спровел
телефонска анкета на која граѓаните се испитуваа во врска со актуелните аспекти на
политичката криза.
Испитаниците биле прашани и за тоа како мислат дека кризата треба да се надмине.
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http://www.time.mk/read/NONE/9d6ac422cf/index.html
http://a1on.mk/wordpress/archives/38338?utm_source=daily.mk
http://www.makfax.com.mk/292256/preku_dijalog_vo_instituciite_da_se_nadmine_krizata__baraat_makedonskite_gragjani?utm_source=daily.mk
http://www.press24.mk/story/anketa/anketa-gragjanite-smetaat-deka-nastanot-vo-slupchane-ne-e-chin-na-pomiruvanje?utm_source=daily.mk
http://sky.mk/makedonija/31264-%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%94%D0%A1%D0%A6%D0%A1-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83-%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.html
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Медиум: Максим
Наслов: Анкета: Граѓаните сметаат дека настанот во Слупчане не е чин на
помирување
Резултатите од анкетата што ја спровеле Институтот за демократија и Македонскиот
центар за меѓународна соработка покажуваат дека големо мнозинство од испитаниците
Македонци, односно секој седми од 10 прашани, сметаат дека поклонувањето пред
споменикот на ОНА во Слупчане не придонесува кон помирување, за разлика од
испитаните етнички Албанци од кои секој осми од 10 се изјаснил дека тоа е позитивен
акт на помирување. Останатите етнички заедници во целина негативно гледаат на овој
гест.

  

Медиум: Инпрес
Наслов: Анкета на ИДСЦС - Половина од испитаниците сметаат дека кризата треба
да се надмине преку дијалог
Институтот за демократија (ИДСЦС), во периодот помеѓу 14 -17 септември спроведе
телефонска анкета на која се испитуваа ставовите на граѓаните во врска со актуелните
аспекти на политичката криза.

  

Медиум: Плус инфо
Наслов: Анкета на ИДСЦС и МЦМС:Настанот од Слупчане не води кон помирување
Најголем дел од граѓаните на Македонија или 58 проценти сметаат дека настанот во
Слупчане кога министерот за одбрана Фатмир Бесими се поклони пред споменик на
борците на ОНА не води кон помирување во земјата, додека 31 отсто имаат спротивно
мислење.

  

Медиум: Точка
Наслов: Анкета: Бесими треба да се извини за поклонувањето во Слупчане
Најголем дел од македонските граѓани или 58 отсто сметаат дека чинот на министерот
за одбрана Фатмир Бесими со поклонување пред споменикот на борците на ОНА во
Слупчане не води кон помирување во земјата, додека 31 отсто имаат спротивно
мислење, покажува анкетата на Инститот за демократија (ИДСЦС), спроведена во
соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

  

Медиум: Журнал
Наслов: Со дијалог да се решат различностите во Македонија
Скопје, 19 септември - Етничките Македонци и Албанци различно гледаат на
поклонувањето на министерот за одбрана Фатмир Бесими пред споменикот на
некогашната ОНА во Слупчане, но сметаат дека политичката криза треба да се надмине
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http://www.time.mk/read/NONE/5bbe5d439e/index.html
http://www.time.mk/read/NONE/4e86a06ea1/index.html
http://www.plusinfo.mk/vest/57569/-Anketa-na-IDSCS-i-MCMSNastanot-od-Slupchane-ne-vodi-kon-pomiruvanje-
http://tocka.com.mk/1/75562/anketa-besimi-treba-da-se-izvini-za-poklonuvanjeto-vo-slupcane
http://zurnal.mk/content.asp?id=201291919118
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преку дијалог во институциите, покажаи стражувањето на јавното мислење на
Институтот за демократија (ИДСЦС), во соработка со Македонскиот центар за
меѓународна соработка (МЦМС) во периодот помеѓу 14 -17 Септември.

  

Медиум: Нова Македонија
Наслов: Бесими сака помирување, но создаде провокација во Слупчане
За државата, чествувањето во Слупчане било приватен настан, бидејќи ниту Владата,
ниту Генералштабот не биле информирани за тоа. Опозициски партии го
скандализираат случајот, а самиот министер не гледа проблем во неговата мисија на
помирување

 4 / 4

http://novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=8151294341&amp;;id=9&amp;setIzdanie=22656&amp;utm%20

