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ПРИЈАВЕТЕ кршење 
на гласачкото право, 
агресивна пропаганда, 
партиски вработувања, 
притисоци, уцени, 
поткуп, дискриминација, 
фантомски гласачи, 
насилство...

Напишете порака или јавете се: 
monitor@civil.mk
www.facebook.com/civil.mk 
02 520 9176 
075 565 830
ПРИЈАВИТЕ СЕ АНОНИМНИ

Сите полнолетни граѓан[к]и на 
Република Македонија можат 
да учествуваат во проектите за 
мониторинг на изборите и на 
човековите права и слободи. 
Запознајте се со гласачкото право 
и со човековите права и слободи 
воопшто. Споделете ги своите 
знаења со семејството, пријателите, 
соседите и пошироко. 

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, 
откритијата, и заклучоците, или препораките изнесени овде се на 
имплементаторот и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

ЦИВИЛ - Центар за слобода е граѓанска организација 
која се залага за човековите права и слободи на сите 
граѓанки и граѓани, без оглед на нивното потекло или 
припадност.  Тоа ја прави организацијата препознаена 
и поддржана од граѓанки и граѓани од целата земја, 
без оглед на нивното етничко или верско потекло, 
политичка афилијација или социјален статус. 
ЦИВИЛ го основаат независни новинари и уметници на 
25 ноември 1999 година.
Визијата на Цивил е слободно општество во кое 
човековите права и слободи целосно се почитуваат и во 
кое владеат демократијата, мирот и ненасилство.
Клучни вредности и начела кои се негуваат и бранат во 
ЦИВИЛ се неутралноста, непристрасноста, чесноста, 
интегритетот и добрата намера.
Во ЦИВИЛ се поттикнуваат и негуваат иновациите, 
ефективноста, инклузивноста, ангажирањето, 
активизмот и еманципацијата.
Убедувањата и ставовите на Цивил се прогресивни и 
на конкретни начини, преку дијалог, јавност, сеопфатна 
анализа и активизам, ги поддржуваат демократијата, 
владеењето на правото и целосното почитување на 
човековите права и слободи.
ЦИВИЛ активно ги набљудува изборните процеси во 
Република Македонија од 2008 година, со употреба 
на нови методологии кои се прилагодени на социо-
политичките состојби во земјата. 

Што е ЦИВИЛ?



Мониторинг тимовите на 
ЦИВИЛ низ целата земја веќе 
ја набљудуваат состојбата и 
прибираат информации од граѓан[к]
ите за сите форми на злоупотреби.
Мобилните тимови на ЦИВИЛ 
и новинарскиот тим на ЦИВИЛ 
Медиа секојдневно ги проверуваат 
информациите и сведоштвата од 
теренот и редовно ги објавуваат 
своите наоди, анализи и извештаи 
за состојбите.
Граѓанските набљудувачи се важен 
дел од нашиот мониторинг. 

Правото на глас, правото на слободни избори, правото да се бара легитимна и демократска 
власт, се неприкосновени права на сите граѓанки и граѓани на Република Македонија

Слободни избори се клучни за воспоставување легитимна и демократска 
власт, заснована на владеење на правото и почитување на човековите права 
и слободи. 
Правото на глас не е привилегија. Тоа е право кое НИКОЈ НЕ СМЕЕ да го 
одземе, ниту да го ограничи или манипулира. 
Со правото на глас никој нема право да тргува или да ја условува слободната 
волја на гласачите со услуги, бенефиции, пари, безбедност или со други 
придобивки, права или забрани. 
Кршењето на гласачкото право е директен атак врз слободата и демократијата. 
Гласачкото право е загрозено и со кршењето на човековите права, социјалните 
неправди, медиумската манипулација, дискриминацијата врз основа на 
политичка афилијација, со демографските интервенции и преку различни 
видови структурно насилство на локално и централно ниво. Тоа мора да 
престане!
Човековите права и слободи не може никој да ги даде или подари, ниту да 
ги одземе. Тие му припаѓаат на човекот со самото раѓање. 
Секој човек има право на работа, социјална и здравствена заштита, 
образование и низа други права и слободи. 
Уцените, притисоците, поткупот и уцените во замена за твојот глас на избори 
се нечесни и забранети со закон.
КАЖЕТЕ НЕ ЗА НЕРЕГУЛАРНОСТИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ! ПРИЈАВЕТЕ!

ПРИКЛУЧЕТЕ СЕ!
НАБЉУДУВАЈТЕ!
ЗАЕДНО, ДО СЛОБОДНИ ИЗБОРИ!
Сега имате зошто. Сега имате каде.
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PARAQITNI shkelje të të 
drejtave të votës, propa-
gandë agresive, punë-
sime partiake, presione, 
shantazhe, korrupsion, 
diskriminim, votues-fan-
tazma, dhunë ...

Shkruani porosi ose paraqituni: 
monitor@civil.mk
www.facebook.com/civil.mk 
02 520 9176
075 565 830
PARAQITJET JANË ANONIME! 

Të gjithë qytetare(ë)t e moshës mad-
hore të Republikës së Maqedonisë 
mund të marrin pjesë në projektet për 
vëzhgim të zgjedhjeve dhe të drejtave 
dhe lirive të njeriut.
Njoftohuni me të drejtat e votimit 
dhe të drejtat dhe liritë e njeriut në 
përgjithësi. Ndajini njohuritë tuaja me 
familjen, miqtë, fqinjët dhe më gjerë.

Ky projekt është pjesërisht i mbështetur me grant nga Ambasada e SHBA-
ve. Mendimet, zbulimet dhe konkluzionet ose rekomandimet e paraqitura 
këtu janë të implementuesit/autorëve dhe nuk i reflektojnë domosdoshmër-
isht ato të Qeverisë së SHBA-ve. 

CIVIL - Qendra për Liri është organizatë qytetare që avokon 
dhe angazhohet për të drejtat dhe liritë e të gjithë qytetareve 
dhe qytetarëve, pavarësisht nga prejardhja ose përkatësia 
e tyre. Kjo e bën organizatën të njihet dhe mbështetet nga 
qytetaret dhe qytetarët në të gjithë vendin, pavarësisht nga 
përkatësia e tyre etnike apo fetare, afiliacioni politik apo 
statusi social. CIVIL-in e themeluan gazetarë dhe artistë të 
pavarur më 25 nëntor të vitit 1999.
Vizioni i CIVIL është një shoqëri e lirë, në të cilën të drejtat 
dhe liritë e njeriut respektohen plotësisht dhe në të cilën 
sundojnë demokracia, paqja dhe nuk ka dhunë.
Vlerat dhe parimet kryesore që inkurajohen dhe mbrohen në 
CIVIL janë neutraliteti, paanshmëria, ndershmëria, integriteti 
dhe qëllimi i mirë.
Në CIVIL nxiten dhe përkrahen inovacioni, efikasiteti, inkluzi-
viteti, angazhimi, aktivizmi dhe emancipimi.
Bindjet dhe qëndrimet e CIVIL-it janë progresive dhe në 
mënyra konkrete, përmes dialogut, transparencës, analizës 
gjithëpërfshirëse dhe aktivizmit, e mbështesin demokracinë, 
sundimin e ligjit dhe respektimin e plotë të të drejtave dhe 
lirive të njeriut.
CIVIL monitoron në mënyrë aktive proceset zgjedhore në 
Maqedoni që nga viti 2008, duke përdorur metodologji të 
reja të përshtatura me situatën socio-politike në vend.
Ky projekt është i mbështetur pjesërisht nga Ambasada e 
SHBA. Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e 
shprehura këtu janë të zbatuesit të projektit dhe nuk pasqy-
rojnë ato të Qeverisë të SHBA-ve.

Ç’është CIVIL?



Ekipet vëzhguese të CIVIL në të gjithë 
vendin e vëzhgojnë situatën dhe mbled-
hin informacion nga qytetare(ë)t për të 
gjitha format e keqpërdorimeve.
Ekipet mobile të CIVIL dhe ekipi i gaze-
tarëve i CIVIL Media përditë i kontrollo-
jnë informatat dhe dëshmitë nga terreni 
dhe rregullisht publikojnë gjetjet, anali-
zat dhe raportet e tyre mbi situatën.
Vëzhguesit qytetarë janë pjesë e rëndë-
sishme e monitorimit tonë.

E drejta e votës, e drejta për zgjedhje të lira, e drejta për të kërkuar qeveri legjitime dhe demokratike janë të 
drejta të pakontestueshme të të gjithë qytetareve dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

Zgjedhjet e lira janë vendimtare për krijimin e një pushteti legjitim dhe demokra-
tik, të bazuar në sundimin e ligjit dhe respektimin e të drejtave dhe lirive të nje-
riut.
E drejta e votës nuk është privilegj. Ajo është e drejtë që ASKUSH NUK GUXON 
ta marrë prej dikujt, apo ta kufizojë ose ta manipulojë.
Me të drejtën e votës askush nuk ka të drejtë të tregtojë ose të kushtëzojë vull-
netin e lirë të votuesve me shërbime, beneficione, të holla, siguri ose përfitime, 
privilegje apo ndalesa të tjera.
Shkelja e të drejtës së votës është sulm i drejtpërdrejtë mbi lirinë dhe demokracinë.  
E drejta e votës është e kërcënuar edhe me shkeljen e të drejtave të njeriut, 
padrejtësitë sociale, manipulimin mediatik, diskriminimin në bazë të përkatë-
sisë politike, ndërhyrjet demografike dhe përmes llojeve të ndryshme të dhunës 
strukturore në nivel lokal dhe qendror. Kjo patjetër duhet të ndalet!
Të drejtat dhe liritë e njeriut askush nuk mund t’i japë ose t’i dhurojë, e as t’i 
marrë prej dikujt. Ato i përkasin njeriut me vetë lindjen e tij.
Çdo njeri ka të drejtë pune, mbrojtjeje sociale dhe shëndetësore, arsimimi, si 
dhe një sërë të të drejtave dhe lirive të tjera.
Shantazhet, presionet, korrupsioni në këmbim për votën tënde në zgjedhje janë 
të pandershme dhe të ndaluara me ligj.
THUAJUNI JO PARREGULLSIVE DHE KEQPËRDORIMEVE! PARAQITNI!  

KYÇUNI! 
VËZHGONI!
SË BASHKU, DERI NË ZGJEDHJE TË LIRA!

Tani keni përse. Tani keni ku.

www.civil.org.mk
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	WAW triplet MK 01
	WAW triplet AL 01

