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Вовед 

ВО Инфоцентарот, со поддршка на Фондацијата Отворено 
општество Македонија (ФООМ), во периодот од декември 
2013 година, до декември 2014 година, спроведе монито-
ринг на односите со јавноста на Владата и на владините ин-
ституции.

Целта на овој мониторинг е да се утврди како извршна-
та власт ја информира јавноста за спроведувањето на јавните полити-
ки, за своите активности, за постигнатите резултати, за постојните про-
блеми, како и да се анализираат пораките што Владата им ги упатива 
на граѓаните на Република Македонија.

Оваа публикација содржи четири анализи посветени на: комуника-
циските методи, алатки и пораки на извршната власт; комуникацијата 
на Владата во случајот „Македонска банка“; говорите на премиерот 
Никола Груевски и владините медиумски кампањи.

Автори на оваа публикација се: м-р Љупчо Петковски, м-р Бојан 
Маричиќ и Билјана Бејкова.

Н
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Владата  
информира или 
пропагира? 

вој прв извештај го опфати новогодишниот и постновогодиш-
ниот период, односно периодот од 20 декември 2013 до 30 
јануари 2014 година. Предмет на анализа беа официјалните 
соопштенија на Владата и на министерствата, објавени на 
официјалните владини интернет-страници; информациите 
поврзани со работата на извршната власт, а објавени од стра-

на на државната агенција МИА; изјавите и интервјуата на владините 
претставници, како и на претставниците на владејачките партии во 
јавноста, односно во медиумите со посeбен фокус на новогодишното 
официјално обраќање на претседателот на Владата, Никола Груевски, 
и неговото предновогодишно интервју дадено за Првиот програмски 
сервис на Македонската телевизија (МРТ1).

Црно-бела пропаганда
Набљудувањето на односите со јавноста на Владата и на нејзините 
претставници покажа дека во овој период извршната власт беше ис-
клучително активна и се однесуваше како да е во постојана предиз-
борна кампања. Премиерот и министрите, во пресрет, за време и по 
новогодишните празници, односно сѐ до пишувањето на овој извештај, 
секојдневно и без застој зборуваат за постигнатите успеси во претход-
ниот период и постојано ветуваат и најавуваат нови политики и мерки, 
главно економски, социјални и здравствени. Следејќи ги медиумите, 
информациите на МИА и соопштенијата на Владата и на министер-
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ствата, можеме да констатираме дека во овој период 
беа организирани серија трибини и средби со граѓаните 
на локално ниво, се „сечеа ленти“ и пуштаа во употреба 
фекални канализации, разводни постројки, гранични пре-
мини; се означуваа почетоци на изградба на нов клинички 
центар и на санација на канали, започна реконструкција, 
односно беа поставени камен-темелници на театри, се 
промовираа книги и нови едиции; се посетуваа хидросис-
теми, а покрај новогодишното телевизиско извлекување 
на добитниците на наградната игра „Фискална во рака – 
награда без мака“, беше промовирана дури и специјална 
поштенска марка за оваа владина наградна игра.

Владините активности се нижеа како на фабричка 
лента, а најактивни и медиумски највидливи во овој пе-
риод беа премиерот Никола Груевски, вицепремиерот 
и министер за финансии Зоран Ставрески, министерот 
за здравство Никола Тодоров, министерот за транспорт 
и врски Миле Јанакиевски, министерот за земјоделство 
Љупчо Димовски, министерката за култура Елизабета 
Канческа Милевска и министерот за животна средина Аб-
дулаќим Адеми.

Анализата на содржините објавени во медиумите, а 
креирани во Владата, недвосмислено покажува дека во 
комуникацијата на извршната власт со јавноста, инфор-
мирањето на граѓаните за политиките од јавен интерес, не 
е во преден план. Оваа комуникација е примарно во насо-
ка на убедување на граѓаните дека Владата е „успешна и 
безгрешна“, односно дека е „тефлон“ - извршна власт на 
која не се лепи ниту една грешка, ниту еден неуспех, ниту 
еден скандал, а во која успешно се „готват“ и спроведу-
ваат политики по мерка на секој граѓанин. Законската об-
врска за информирање на јавноста е искривоколчена во 
пропагандно-индоктринирачка активност, чија главна цел 
е создавање позитивен имиџ за власта, како во медиуми-
те, така и во јавноста.

Ваквото пропагандистичко однесување беше регис-
трирано дури и во деновите кога опозициската СДСМ го 
објави сличајот „Висарис“, односно спорниот милионски 
тендер и договор за набавка на медицинска опрема на 
министерот за здравство со фирмата „Висарис“, чиј косоп-

ственик е уредничката во телевизија Сител, Ивона Талев-
ска. Ресорниот министер, во јавноста невешто излезе со 
изјави дека сѐ е според законот, за на крајот, сепак, да го 
раскине спорниот договор за набавка на медицинска оп-
рема. Освен неколкуте изјави на Тодоров, со скудна изјава 
се огласи и премиерот:

„Во изминативе денови се распрашав за 
деталите во врска со ова прашање. Но, немам 
што да додадам повеќе од она што во јавноста 

веќе го изјави министерот за здравство“ 
(15.01.2014)

И тоа беше сѐ од Владата во врска со случајот „Виса-
рис“. Всушност, Владата во јавноста се однесуваше како 
речиси и да не постои овој случај. Анализата на соопште-
нијата и реакциите на ВМРО-ДПМНЕ покажа дека со овој, 
но и со другите случаи обелоденети во истиот период од 
страна на опозицијата, не се занимаваше Владата, туку 
стратегијата е тие да се одвојат од неа и да се префрлат 
на теренот на меѓупартиски препукувања. На ваков начин, 
во јавноста се обиде да се создаде слика дека станува 
збор само за „вечните“ партиски препукувања меѓу СДСМ 
и ВМРО-ДПМНЕ, а не за нешто суштинско и коруптивно 
во работењето на Владата и на власта во целина. Дури и 
во рамките на оваа „меѓупартиска“ битка, ВМРО-ДПМНЕ 
се обиде да ги забошоти скандалите и во стилот „нападот 
е најдобра одбрана“ постојано упатуваше обвинувања 
главно насочени кон нејзиното лидерство, односно кон 
претседателот Зоран Заев и потпретседателката Радмила 
Шеќеринска. 

За креирањето на медиумската слика за безгрешната 
власт придонесува и негативната кампањата кон претсе-
дателот на СДСМ, Зоран Заев, која започна во периодот 
на мониторингот, која се одвива под слоганот „На Заев не 
може да му се верува“ и која е присутна како во медиуми-
те така и на билбордите по улиците. Идејата на оваа „црна 
кампања“ е да се оцрни лидерот на опозицијата и да се 
создаде негативна слика за него – како за политичар кој 
лаже, не исполнува ветувања, работи незаконски и е под-



10

ПРВА АНАЛИЗА

готвен да се откаже од името и идентитетот на државата. 
Со оцрнувањето на опозицискиот лидер се засилува гриж-
ливото креирање на перцепцијата кај граѓаните за без-
грешните Премиер и Влада, на кои може да им се верува 
бидејќи сѐ што ќе ветат исполнуваат, па дури и повеќе од 
тоа („...Не можат да се решат сите проблеми, никогаш не 
сме ветувале чуда, сме ветувале конкретни работи и сме 
ги исполнувале. Во најголем дел сме ги исполниле ама 
сме исполниле и повеќе од тоа...“, изјава на премиерот во 
новогодишното интервју на МРТ1).

 Всушност, власта постојано во јавноста креира цр-
но-бела слика за доброто и злото во општеството. Носите-
ли на „црното“ и на „хаосот“ се, пред сѐ и над сѐ, опозиција-
та и критичарите на власта:

„Не сме безгрешни, но сега е неспоредливо 
подобро од времето на СДСМ. Тие што сега 

критикуваат вршеле груби притисоци врз 
медиумите.  

Тогаш во земјава практично имаше 
 два весника и една телевизија“ 

– премиерот Груевски, Утрински весник, 30.12.2014

„Среќен сум што и опозицијата најави дека за 
спорот за името ќе предложеле за тоа прашање 

да се одлучува на референдум. До вчера велеа 
едно, денес друго. Многу се брзоплети, носат 

брзи одлуки. Тоа не ми се допаѓа. Тие сакаат 
да го решат проблемот, а потоа да го смуваат 
проблемот. Спорот со Бугарија, проблемот е 

политички кој доаѓа од нивна страна“  
– премиерот Груевски, Вечер, 30.12.2013

„На тема скандалите поврзани со лидерот 
на СДСМ, Зоран Заев, Груевски вели дека не 
станува збор за негативна кампања, туку за 

реалност“ – Вечер, 30.12.2013.

„Во однос на обвинувањата од опозицијата дека 
Македонија е земја на политички затвореници, 

Груевски истакна дека ’политичките 
затвореници’ на СДСМ, всушност, се луѓе кои 

направиле кривични дела“ – Вечер, 30.12.2013

Носители, пак, на сѐ што е добро и „бело“ во општест-
вото се власта, односно Владата и премиерот. Вакви по-
раки излегуваат од комуникациските центри на власта, за 
потоа да се засилат и да доживеат „крешчендо“ во меди-
умите блиски до неа. Во црно-бели категории се одвива 
речиси целокупната пропаганда на Владата. Во безмалку 
секој јавен настап, премиерот зборува во суперлативи за 
својата работа, а сето тоа го засилува преку компарација 
со времето и политиките кога опозицијата била на власт 
и кога, според него, сѐ било полошо и покатастрофално. 
Тој, иако навидум делува скромно, во изјавите постојано 
ја нагласува својата успешност, па дури и безгрешност. На 
прашањето на новинарот, во новогодишното интервју на 
МРТ1, кратко да одговори кои се неговиот најголем успех 
и најголем неуспех во изминатите седум години власт, 
Премиерот рече: 

„Има многу работи што можат да се спомнат, 
особено во делот на успесите. Јас би го одвоил 

тоа што во едно исклучително тешко време, 
внимавајте, од седум години на власт, јас 
сум премиер во ситуација кога во земјата 

под удар на надворешна криза, кризата не ја 
направи Македонија...кризата светска тргна од 

Америка, нели, ја инфицираше Европа, и така 
натаму...Таа економска криза се преслика и во 
Македонија. Значи во целиот тој тежок период 

од сите тие пет години...кога во повеќето 
земји невработеноста растеше односно во 

речиси сите земји растеше, со напорите што 
ги правиме охрабрување и привлекување на 

инвеститорите да отвораат нови работни места 
во Македонија, и домашните и странските, 
успеавме невработеноста од 38, екстремно 
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високите 38 отсто кога дојдовме во Владата, да 
ја сведеме, на с  уште високи, но за десетина 

процентни поени пониски...бројка која с  
уште е висока, но во едно исклучително тешко 

време успеано е да се намали. Луѓе кои што 
објективно ја ценат ситуацијата и што гледаат 
од страна, непристрасно, сигурен сум дека ќе 

веруваат дека е ова навистина успех. 

Во делот на неуспеси, или грешки, како 
сакате, веројатно, предолг период дозволивме 

да има преголеми доцнења од буџетот с  
до минатата година кога преземавме нови 

политики, нови мерки... оние доцнењата 
ако се сеќавате поврзани со ликвидноста 

на буџетот. Мислам дека предолг период не 
излеговме со мерки. Тоа би можело да биде 

една од нашите слабости. Но сепак, после тоа 
донесовме пакет на мерки кои ги презентирав 

пред стопанствениците, стопанските комори и 
онака како што ветивме така и ги исполнивме и 

тој проблем е сега елиминиран“.

Од приложениот одговор на премиерот, видливо е 
дека многу подолго и многу пошироко зборува за, според 
него, најголемиот успех во изминатите седум години, а тоа 
е намалувањето на невработеноста за, како што вели, 10 
проценти. Тој елаборира дека станува збор за наследен 
проблем кој бил екстремно висок кога дошол на власт, 
како и дека неговата влада пет години функционира во 
контекст на тешка економска криза, за која е виновен не-
кој друг, односно Америка, Европа итн. На ваков начин, тој 
ја нагласува својата успешност бидејќи се соочил, во едно 
екстремно тешко време, со еден екстремно тежок про-
блем. Притоа, тој сето ова сака да го прикаже како објек-
тивна, а не субјективна вистина, па вели дека секој што 
објективно и непристрасно ја цени ситуацијата ќе верува 
дека станува збор за успех. Сепак, обидот за внесување 
објективност во одговорот преку верификација од трета 
страна паѓа во вода со зборот „веруваат“, бидејќи тој во 

себе не содржи нужно објективност, односно луѓето, на 
пример, веруваат во нешто без разлика дали тоа нешто 
објективно постои или не. 

Делот кога премиерот говори за својот најголем не-
успех е многу помал од делот кога говори за најголемиот 
успех. Не го елаборира неуспехот, туку само го соопштува 
и веднаш поминува на решението. Не остава простор јав-
носта макар и за момент да помисли дека проблемот сѐ 
уште постои, туку веднаш одговара дека тој е надминат со 
пакет мерки од Владата. Дури и кога зборува за неуспе-
хот, тој не зборува во категоријата дека е тоа навистина 
проблем, туку го користи изразот „би можело да биде една 
од нашите слабости“. На ваков начин, тој го намалува, ми-
нимизира неуспехот и го нарекува слабост која не мора 
нужно да се констатира. Поставувајќи го на ваков начин 
неуспехот, тој повторно се издигнува како некој кој и оваа 
слабост ја решил, односно ја надминал. И преку овој одго-
вор, јасна е тенденцијата на Владата и на премиерот се-
беси да се прикажат како „суперхерои“ кои супер брзо и 
ефикасно ги решаваат сите проблеми.

Владата во комуникацијата користи драстични поед-
ноставувања на реалноста и нејзино проектирање низ цр-
но-бели очила, односно континуирано креира наратив кој 
разликува само противставеност и борба на црно и бело, 
добро и зло, правда и неправда, чесност и корумпираност. 
Во таквиот наратив Владата за себе го чува монополот врз 
чесноста, работливоста, правдата, додека на останатите 
актери им доделува ролји на речиси филмски негативци. 
Со ваквата поставеност на начинот на кој комуницира со 
јавноста и другите, Владата диктира силна поларизација 
и поделеност во општеството и сосема ги исфрла од игра 
категориите како што се соработка и дијалог за определе-
ни прашања.

Освен пропагандистичка димензија, овој тип на јазик 
е и длабоко перформативен – не станува збор само за 
дисторзија и замаглување на реалноста, туку и за обид да 
се создаде наменска и креирана општествена реалност. 
Сиромашноста на симболите, нејасноста на знаците и ма-
нихејството не се слабост на овој тип реторика, туку неј-
зина предност. Овој јазик создава облици на идентифи-
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кација или со други зборови гради идентитети кои се на 
линија на интересите на власта и нејзините политики. Им 
сугерира на луѓето кој е виновен за нивните несреќи, неус-
песи и сигнализира кој треба да биде исклучен од колек-
тивниот идентитет, за правдата да биде задоволена. Затоа 
овие идентитети не се толерантни и не се чувствителни на 
плуралната реалност на општеството, туку рефлектираат 
анти-плуралистички светоглед, во кој освен за бинарните 
опозиции (ние - тие, добрите - лошите, чесните - корум-
пираните, обичните луѓе – „забеганите“ либерали) нема 
место за какви било други нијанси. 

Во однос на вредносните пораки присутни во кому-
никацијата на Владата со јавноста, можеме да кажеме 
дека власта себеси си ги припишува вредностите како 
искреност, грижливост, праведност, посветеност, стро-
гост и дисциплинираност. Со други зборови, Владата и 
премиерот создаваат слика на конзервативно семејство 
(држава), во кое таткото (Владата и премиерот) е един-
ствениот и неприкосновен авторитет и морална оска. Тој 
го има главниот збор, тој е секогаш во право, тој се гри-
жи за своето семејството (граѓаните) и тој најдобро знае 
што му е потребно. Од членовите на семејството бара тие 
беспоговорно да го слушаат, да се однесуваат послушно 
и дисциплинирано, а доколку не се однесуваат во соглас-
ност со очекувањата, ќе бидат казнети. И тоа, се разбира, 
сѐ за нивно добро, односно за доброто на семејството.

Особено интересен и индикативен е одговорот на 
премиерот, во новогодишното интервју за МРТ1, на пра-
шањето дали граѓаните живеат во страв. Меѓу другото, тој 
одговори дека тоа не е точно, дека кога се организираат 
трибини комуникацијата со граѓаните е двонасочна и дека 
тие слободно поставуваат прашања и критикуваат:

„Јас директно во очи ги гледам и директно 
им одговарам. И не се срамам тоа да го 

правам, затоа што не ги лажам луѓето. Затоа 
што никогаш не сум ветувал некому дека ќе 

направам чуда, како што сега тоа го прави 
опозицијата. Никогаш не сум ветувал нереални 

проекти. Не сум ветувал проекти во кои не 
сум верувал. Сум ветувал проекти кои што 
добро сум ги пресметал претходно, цврсто 
верувам дека можат да се направат, па сум 

ги ветил. Десет пати сум се пресметал, десет 
пати сум се консултирал со други луѓе да не 

сум пропуштил нешто, па еве другите да чујам 
што ќе кажат, па сум ги ветил. Затоа имам 

доблест, после седум години, да излезам пред 
граѓаните, каде и да е низ Македонија. Нема 

град, нема поголемо населено место каде што 
не одам и не му дозволувам на кој било, што 

сака да ме критикува и да ми говори. Е, ако е 
тоа страв, и ако дојдете тоа да го слушнете и 

видите, а тоа го слушаат и гледаат илјадници 
наши граѓани, потоа голем дел од тие трибини 

се пренесуваат и на локални медиуми, тогаш 
ајде да видиме...“ 

Она што е интересно во овој одговор на премиерот е 
тоа што тој главно зборува во прво лице и со авторитарен 
стил. Пораката што ѝ ја испраќа на јавноста е таа дека тој 
им дозволува на граѓаните да критикуваат, дека тој е оној 
кој на крајот одлучува за сѐ. Премиерот дава долг вовед 
во кој ја создава сликата за себе како за едноставен, реа-
лен чесен човек и тимски играч кој никогаш не лаже, туку 
ветува и исполнува реални проекти и кој е толку многу 
доблесен што не се срами да ги погледне граѓаните во 
очи. Оваа слика за себе дополнително ја засилува преку 
сликата за својот антипод, односно за опозицијата за која 
вели дека ветува чуда односно дека е слаткоречива и 
спектакл- мајстор на кој не треба да му се верува. На ва-
ков начин, премиерот, наместо граѓаните да ги стави во 
центарот на вниманието, фокусот го насочува кон себе и 



13

01

В
л

а
д

ат
а 

и
н

ф
о

р
м

и
р

а 
и

л
и

 п
р

о
п

аг
и

р
а?

 

својата успешност, но уште повеќе кон својата позиција 
на моќ, која му овозможува да им дозволува или да не 
им дозволува на граѓаните да му се обратат и да го кри-
тикуваат. Ваквиот одговор го наметнува прашањето дали 
навистина станува збор за двонасочна демократска кому-
никација меѓу граѓаните и Владата, во која соговорниците 
се еднакви, односно во која едниот соговорник не треба 
да бара дозвола од другиот за да каже или пренесе некоја 
порака или, пак, станува збор само за обична симулација 
и театар.

Кога Владата и Премиерот зборуваат за своите поли-
тики и активности, тие дополнително истакнуваат дека се 
мотивирани од грижата за интересите и благосостојбата 
на граѓаните. 

„Целта ни е насекаде низ Македонија, во секој 
град, во секое населено место да се донесат 

нови можности и нови шанси за нашиот народ“ 
– премиерот Никола Груевски,  

во своето новогодишно обраќање

„Во годината зад нас дадов с  што беше 
во моја моќ, работејќи заедно со тимот во 

Владата, да помогнеме на секој граѓанининна 
Македонија, на секој Македонец, и на секој 

Албанец, Турчин, Србин, Ром, Бошњак, 
Влав, и секој еден наш граѓанин, преку многу 

мерки и ативности, и преку многу проекти 
кои ги спроведовме. Знам дека имаме уште 
многу проблеми за решавање, знам дека на 

многумина од вас животот не им е лесен, знам 
дека многумина секојдневно се судруваат со 

многу неправди и проблеми. Но давам  
с  што можам нештата да ги придвижиме кон 

подобро“ – премиерот Никола Груевски, во своето 

новогодишно обраќање.

„Интересно е што трансформациите во 
здравството се забележуваат, но потоа се 

прифаќаат како нормална работа, како веќе 
стекнато право. Тоа е и наша цел, да се прават 

промени, реформи и да се грижиме  
тие реално да се спроведуваат“  

– министерот Никола Тодоров, Дневник 30.12.2013.

Во однос на спроведените реформи, Владата ги про-
мовира и вредностите на строгост, но праведност, од-
носно за поддржувачите на реформите следува награда, 
а за оние кои не работат во согласност со предвидените 
реформи следува казна. На пример: 

„20% од наставниците што оценувале реално, 
ќе добијат зголемување на платите од 15%.  

Кај оние, пак, што има најголемо отстапување, 
платите ќе им бидат намалени за 15%“ –
министерот Спиро Ристовски (Вест, 01.01.2014); 

„Доколку не го имплементираат електронскиот 
систем, државниот инспектор за патен 

сообраќај ќе поднесе предлог за одземање на 
категоризацијата на автобуската станица – 

рече Јанакиески“ – Вечер 01.01.2013.

„Надлежните најавуваат строги контроли 
на исплатата на минималната плата, која 

етапно ќе се зголемува до 2016 година, како и 
казни што ќе се движат од 7.000 до 8.000 евра 

за компанијата и од 3.000 до 4.000 евра за 
одговорното лице во неа“ – Вечер, 29.12.2013.

Негативни вредносни пораки се користат кога се гово-
ри за СДСМ и за Грција, кои се претставени како главен 
внатрешен и надворешен непријател на просперитетот и 
иднината на Македонија. Во таа смисла, СДСМ се опишува 
како конфликтна, агресивна, хаотична и внатрешно разе-
динета, додека Грција е опишана како миленик на Европа 
кој го негира нашиот национален идентитет и активно и 
агресивно работи против интересите на Македонија. Па 
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така, премиерот вели:

„Во однос на европските и евроатлантските 
перспективи на државата, премиерот 

констатираше дека овој процес е блокиран 
поради барањето на Грција да го промениме 

нашето уставно име и додаде дека ’Македонија 
е подготвена да стане нивна членка, но тогаш 

кога и тие ќе бидат подготвени да н  прифатат 
такви какви што сме’“ 

 – Утрински весник, 02.01.2014.

„Според него, проблемот што го наметна 
Атина е главната причина за блокирањето на 

процесот на евроинтеграција. – Македонија 
доби петта препорака за почеток на 

преговорите со ЕУ. Се предлага старт не 
преговорите без одлагање, што досега не 

беше спомнувано во претходните извештаи. 
Најголем проблем е јужниот сосед“  

– Дневник, 28.12.2013.

Во јавните настапи на премиерот, но и на другите 
владини претставници, забележлива е тенденцијата се-
која критика насочена кон власта да се релативизира. На 
критичарот му се одзема неговата релевантност, негово-
то значење се маргинализира („што кажал овој или оној“, 
„разни извештаи“, „некои женски здруженија“ и др.), а во 
исто време се издигнуваат и нагласуваат напорите, рабо-
тата и постигнувањата на власта.

„Македонија ќе продолжи со сите напори 
за спроведување на своите внатрешни 

реформи кои ќе ја зголемуваат нашата сила 
и кредибилитет, и истовремено ќе продолжи 
со максимални обиди за изнаоѓање решение 
за спорот кој го наметна нашиот јужен сосед, 

но без нереални очекувања или паѓања во 
колективни депресии по прашањето што кажал 

овој или оној за нашето име, јазик или нација, 

или разните притисоци преку разни извештаи 
за Македонијаили внатрешнополитички 

предизвици, кои треба да не деморализираат“ 
– премиерот Никола Груевски,  

во своето новогодишно обраќање.

„...Тоа е феномен за кој не многу влади јавно 
проговорија како што ние направивме. Јас 

пред некој година на денот на македонската 
борба, на 23 Октомври, јас мојот говор го 

посветив токму за демографијата. Целиот 
говор ми беше за демографијата и отворив 
една дебата, во која што наидов и на многу 

критичен... Па, не знам се формираа некои 
женски здрженија, иако ништо посебно 

негативно не кажав во тој контекст, па ме 
напаѓаа, па опозицијата, па дел од медиумите. 

Меѓутоа мене ми беше важно да ја отворам и 
да ја издигнам темата која што според мене е 
една од најгорливите прашања на Република 

Македонија...“ – премиерот Никола Груевски,  

во своето новогодишно интервју за МРТ1.

Она што, исто така, се забележува е дека пораките на 
Владата изобилуваат со пофалби за спроведените ре-
форми и сработеното, но не информираат за постојните 
проблеми или застои во реализацијата на реформите и 
политиките. Во таа смисла, ретко се спомнува некаков 
проблем на „патот на успехот на Македонија“. Главно се 
говори за предизвици, а исклучително ретко за проблеми. 
Доколку, сепак, се спомне некој проблем, тогаш веднаш 
следува изземање на Владата од одговорноста и пре-
фрлање на вината врз некоја друга страна. На пример, 
Здружението на матични лекари реагираше на одлуката 
на Министерството за здравство, на 30 матични лекари 
да им издаде забрана за издавање приоритетни упати. 
Министерот Тодоров, наместо да одговори на потребата 
на Здружението да се реши проблемот, затоа што лека-
рите не се во можност да предвидат колку итни случаи 
ќе имаат во текот на месецот, тој прво ја минимизираше 
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големината на бројот на лекари („...30 од 2.500 матични 
лекари во земјава...“,Вест, 01.01.2013), за потоа од нив да 
креира слика на виновници: „При контрола кај овие лекари 
утврдено е дека со 80 отсто од издадените приоритетни 
упати го злоупотребиле системот на закажување“, Вест 
01.01.2013).

Во изјава за мерките против загаденоста на воздухот во 
Скопје, министерот Абдулаќим Адеми истакна: „Она што 
може да нѐ спаси од загадувањето е само ветрот....Во вак-
ви метеоролошки услови, ние и да забраниме сѐ, состојба-
та нема да се промени. Сѐ има влијание, меѓутоа најголе-
мото доаѓа од метеоролошките услови – смета министе-
рот Адеми....Тој појаснува дека мерките на Владата да се 
сфатат како мерки за заштита, пред сѐ, од квалитетот на 
воздухот и мерки за предупредување и за информирање 
на населението, сѐ со цел тие да бидат добро информира-
ни за штетните влијанија на воздухот врз нивното здравје. 
Адеми вели дека за Владата најбитни се превентивните 
мерки за да не се повторува состојбата“. Едновремено, 
весникот Вечер објави: „Министерот објасни дека загаду-
вањето не е резултат на градежните активности кои се 
дел од проектот ’Скопје 2014’“(30.12.2013).

За финансиската состојба на училиштата, пак, министе-
рот Спиро Ристовски изјави: „...дека општините добиваат 
средства за плати и за материјални трошоци и дека сами-
те одредуваат што им е приоритет во однос на материјал-
ните трошоци. Затоа во некои училишта има пари за сѐ, а 
во некои има неплатени сметки, а родителите купуваат 
течен сапун и тоалетна хартија“ – Дневник, 30.12.2013.

Понатаму, во обраќањата до јавноста се среќаваат и 
пораки со кои се хуманизира ликот на претставниците 
на власта за да се предизвикаат определени посакувани 
емоции кај граѓаните. Така, на пример, на прашањето за 
случајот со новинарот Кежаровски, одговорот на преми-
ерот изобилува со зборови на емпатија и за себе креира 
слика како за чувствителен и милослив човек, кој сочув-
ствува со луѓето, но, сепак, не може да дејствува надвор 
од законот: „Мене ми е жал што тој човек е во таква ситу-
ација и што ние како држава имаме таков случај, новинар 
е затворен и за нас е непријатно, но не може да избегаме 

од законите. Тој е осуден за откривање заштитен сведок, 
а законот е донесен во времето на СДСМ, рече Груевски“ – 
Утрински весник, 30.12.2013.

Во новогодишното обраќање, премиерот вели: „Знам 
дека имаме уште многу проблеми за решавање, знам дека 
на многумина од вас животот не им е лесен, знам дека 
многумина секојдневно се судруваат со многу неправди и 
проблеми. Но давам сѐ што можам нештата да ги придви-
жиме кон подобро. Понекогаш и грешиме, но кажете ми го 
човекот што никогаш не греши“.

Низ овој пример на наратив за себеси, Владата ја пов-
торува реториката дека тие многу работат, а кој работи, 
тој и греши. Но, клучната порака која се пренесува е дека 
тие работат за народот и дека му служат нему, така што со 
таа благородна цел, грешките се протуркуваат како неоп-
ходна жртва за повисоката цел, а тоа е просперитетот на 
народот. 

На промоцијата на деветтомната едиција „Пишаната 
оставина на Павел Шатев“, во Музејот на македонската 
борба, изјавата на министерката за култура, Елизабета 
Канческа Милевска, пак,повикува на чувства на гордост и 
патриотизам: „Елизабета Канческа Милевска кажа дека се 
работи за проект на Министерството за култура преку 
кој се обидуваат пред светот да ја презентираат нашата 
вистина, вистината за Македонија“ – Вечер, 30.12.2013.

Владините претставници во обидите да ги засилат 
позитивните чувства на граѓаните кон власта, неретко ја 
нагласуваат и својата пожртвуваност во работата. Тоа е 
особено нагласено во новогодишното обраќање на пре-
миерот, во кое тој вели:

„Секој кој одговорно ја разбира оваа работа, 
може да замисли колку многу напор е потребен 

за да се сменат некои работи...  
колку непроспани ноќи треба да се издржат, 

колку одрекувања се потребни за Македонија 
да се менува кон подобро и да се создаваат 

дела за сите граѓани“;
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„....министер задолжен за инвестиции, кој го 
остави својот бизнис и дел од семејството во 

Америка и дојде да  помогне на Македонија“.

Пожртвуваноста се потенцира и со тоа 
што, во текот на обраќањето, премиерот во 

неколку наврати зборува во прво лице еднина: 
„јас годинава ангажирав и трет министер 

задолжен за инвестиции“; „во годината зад 
нас дадов с  што беше во моја моќ“; „знам 
дека на многумина од вас животот не им е 

лесен... но давам с  што можам нештата да ги 
придвижиме кон подобро“; „јас сум секогаш 

подготвен за преиспитување, но и за нови 
проверки на довербата. Но едно знам и од 

тој аспект имам кристално чиста совест, 
а тоа е дека заедно со мојот тим го даваме 

максимумот“.

Купување социјален мир
Додека во претходните години Владата особен акцент 
ставаше на својата капитална инвестиција „Скопје 2014“, 
како и на заложбите за што побрзо интегрирање на Ма-
кедонија во Европската Унија, овој мониторинг покажува 
дека владините претставници, сега, овие две теми многу 
малку или воопшто не ги спомнуваат.

Особено индикативно е отсуството на „Скопје 2014“, 
и тоа токму во годината кога треба да биде заокружена 
оваа капитална инвестиција на Владата. Во своето ново-
годишно обраќање, премиерот воопшто не го спомнува 
овој проект, а во интервјуто за МРТ1 за него проговори 
само кога новинарот констатираше дека, во време на кри-
за, во овој проект се инвестираа најмногу пари. Дури и во 
одговорот Груевски го спомна проектот само како дел од 
инвестициите во патишта, хидроцентрали, железница, со 
забелешка дека, во најголем дел, инвестираните пари се 
во објекти, а не во споменици. 

Кога станува збор за евроинтеграциите, видливо е 

дека тие од приоритетна тема полека, но сигурно, стану-
ваат тема која се наоѓа на дното на приоритетите на Вла-
дата. Во последното новогодишно обраќање, премиерот 
за евроинтеграциите зборува речиси на самиот крајот, за 
разлика од претходната година кога за оваа тема говоре-
ше на самиот почеток од своето обраќање. Мониторингот 
покажа дека од претставниците на владејачката коали-
ција, за евроинтегративните процеси на Македонија нај-
често зборува лидераот на ДУИ, Али Ахмети. Имено, ДУИ 
е претставена како партија чиј главен интерес се евроин-
тегративните процеси на Македонија, која активно лобира 
во Европа и САД, и која се надева дека процесот ќе биде 
одблокиран и дека ќе продолжи во 2014 година. 

Во периодот на мониторинг опфатен со овој извештај, 
видливо е дека активностите и комуникацијата на Влада-
та со јавноста изобилуваат со економијата, односно со ин-
вестиции, градежништво, субвенции, најави за отворање 
нови работни места, специјалните економски и социјални 
пакет-мерки за специфични групи граѓани (пензионери, 
јавна администрација, невработени, деца без родители, 
стечајци, војници, самохрани родители, многудетни се-
мејства, студенти, земјоделци и др.). 

Изобилството вакви информации, во ситуација на 
голема безработица и економска криза, недвосмислено 
укажува на намерата на Владата, преку својата пропаган-
да, да го разбуди оптимизмот кај граѓаните и да ја зголеми 
вербата во неа, како единствена гаранција за подобар и 
побогат живот. Со други зборови, Владата им ветува на 
граѓаните утеха и сигурност. Секојдневното бомбарди-
рање на јавноста со информации за нови странски инвес-
тиции и нови работни места, од една страна, го буди опти-
мизмот, а од друга страна, информациите за специјалните 
економски и социјални пакет-мерки имаат за цел да го 
смират евентуалното незадоволство кај определени гру-
пи граѓани и да ја минимизираат опасноста од пошироки 
и помасовни социјални граѓански поврзувања и немири. 
Владата во својата пропаганда, на речиси секоја група 
граѓани ѝ нуди и ѝ ветува специфични бенефиции (пого-
леми пензии, покачување на платите на администрација-
та, субвенции, остварување право на пензија или соција-
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лен пакет, вработување и др.). Ветувањата дополнително 
ги засилува со креирањето на перцепцијата дека сѐ што 
презема оваа Влада е успешно, води кон подобар живот 
и претставува единствена опција за граѓаните и за држа-
вата. 

Знаејќи дека луѓето обично се импресионираат и 
им веруваат на бројките, особено на прецизните бројки, 
владините претставници, зборувајќи за постигнатото и 
најавувајќи нови политики и мерки, изобилно ги користат 
бројките и статистиките. Изјавите и дописите се препол-
ни со бројки и статистики за: десетици нови инвестиции, 
илјадници нови работни места, стотици и стотици киломе-
три патишта. Бројките и статистиките се толку многу за-
стапени и се навидум толку прецизни што влијаат директ-
но убедувачки врз јавноста. Но, една малку подлабока 
анализа и проверка покажува дека изнесените податоци 
многу често се конфузни, нејасни, непрецизни, па дури и 
неточни и манипулативни.

На пример, главна „статистичка мантра“ на Владата 
и на нејзините претставници во овој период е тврдењето 
дека таа за седум години успеала да ја намали неврабо-
теноста за цели 10%. Притоа, кога се зборува за невра-
ботеноста во 2006 година (година кога ВМРО-ДПМНЕ ја 
презеде власта), се истакнува дека таа била „екстремно 
висока“, додека, сега, се вели дека имаме „историски нај-
ниска невработеност“. Ваквото тврдење за намалувањето 
на невработеноста не е ниту историско ниту, пак, прециз-
но. Обичната проверка на стапката на невработеност на 
интернет-страницата на Заводот за статистика покажува 
дека во 2006 година невработеноста не била 38%, туку 
била 36%. Исто така, она што не го кажува Владата е фак-
тот дека во меѓувреме се спроведоа неколку методологии 
на евидентирање, односно бришење на невработените 
лица од официјалниот регистар по разни основи, па така, 
споредувањето на стапката на невработеноста во 2006 
година со онаа денес е споредба на неспоредливото или, 
народски кажано, на „баби и жаби“. Дотолку повеќе што 
нема ниту официјален доказ дека во изминатите седум 
години се отвориле толку многу нови работни места.

Обидувајќи се да го издигнат успехот на Владата до 

митски големини, владините претставници, покрај обил-
ното користење бројки и статистики, политиките и мерки-
те ги објаснуваат со често користење и повторување епи-
тети и споредби од типот: како никогаш досега, револу-
ционерни промени, максимални обиди, огромни набавки, 
силна поддршка, екстремно, историско и др. 

Техниките на убедување доминираат во севкупна-
та комуникација на Владата. Информирањето е секогаш 
проследено со вклопување во покрупната слика, а тоа е 
креирањето и оддржувањето на позитивниот имиџ, од-
носно репутација на Владата. Информациите не се неу-
трални по ниедна основа, тие се само делови од мозаикот 
на наративот на власта за себе. Дури и кампањите на Вла-
дата од јавен интерес се секундарни и се само насочувач 
кон поважната тема – имиџот на власта и на Владата. За-
тоа може да се каже дека и овие кампањи се примарно ре-
клами за Владата, а дури потоа, пораки за креирање јавна 
свест за определени општествени прашања.

Ваквата опседнатост на власта со самата себе и со тоа 
каква е перцепцијата на јавноста за неа, се еден од клуч-
ните наоди на анализата на пораките и на односите со 
јавноста. Владата диктира еден изместен начин на кому-
никација со јавноста кој наменски ја искривува реалноста, 
за таа да му се прилагоди на посакуваниот имиџ и лик на 
Владата. Сето она што не се вклопува во таквиот лик се 
деградира, потиснува, жигосува или маргинализира.

Сведоци сме на еден наметнат тип на односи со јав-
носта кој ја диктира атмосферата во општеството во смис-
ла на крајна поларизиција на различностите и чија дина-
мика се сведува исклучиво на менаџирање со позитивни-
те емоции и перцепции на граѓаните примарно насочени 
кон власта и нејзините претставници.
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Студија на случај 
„Македонска банка“

вој извештај се однесува на таканаречениот случај „Маке-
донска банка“, во кој првиот човек на Владата и лидерот на 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, директно беше обвинет 
од опозициската СДСМ за наводни незаконски и коруптивни 
активности поврзани со продажбата на Македонска банка. 
Овој случај има врвно политичко и општествено значење, и 

se наметна како главен фокус на мониторингот и клучна тема од ин-
терес на јавноста. Предмет на анализа беа официјалните соопштенија, 
изјави, интервјуа и други реакции на Владата, Премиерот, владините 
претставници, владејачката партија (ВМРО-ДПМНЕ), а едновремено, 
беа анализирани и новинарските прилози објавени во медиумите во 
врска со овој случај. 

Со овој мониторинг беа опфатени владините и партиските комуни-
кации во периодот од 16 април до 2 мај 2014 година, интервјуто на пре-
миерот Груевски за државната информативна агенција МИА, објавено 
на 3 јуни 2014 година, како информирањето на медиумите за случајот, 
во периодот од 16 април до 2 мај 2014. 

 Основната цел на мониторингот беше да се следат и да се ана-
лизираат владините комуникации поврзани со случајот Македонска 
банка, како и улогата на медиумите во владините односи со јавноста и 
пораките кои таа ги упатува кон јавноста.
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тија ги повторија најавите за тужба за клевета и навреда5. 
Во деновите по 16 април, опозициската СДСМ, на неколку 
прес-конференции објави дополнителни информации и 
докази за други наводни коруптивни случаи на функцио-
нерите од власта. Во тој период беше обелоденет и слу-
чајот „Загорац“, односно СДСМ објави дека Загорац Тум-
бовски во 2003 година, во партијата ВМРО-ДПМНЕ дал 
поголема сума евра во кеш, а за возврат добил потврда 
каса-прими, наводно потпишана од актуелната министер-
ка за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска. Тумбовски 
во изјава за медиумите ги потврди изнесените наводи, а 
Јанкуловска ги негираше обвинувањата и најави тужба 
против портпаролот на СДСМ6.

Во овој период се огласи и канцеларијата на адвока-
тот на премиерот Груевски, која ја најави тужбата за кле-
вета против Заев. Потоа приватната тужба со која Преми-
ерот бара отштета од половина милион евра беше доста-
вена, процесирана и првото рочиште беше закажано за 19 
јуни 2014 година. 

Иако новинарите инсистираа да каже што е презе-
мено во предистражните дејствија за Македонска бан-
ка, јавниот обвинител Марко Зврлевски, неколку дена 
по обелоденувањето на случајот, не соопшти никакви 
информации. И два месеца потоа, јавниот обвинител не 
објави никакви конкретни информации за тоа дали и што 
ќе преземе јавното обвинителство во врска со овој случај. 
Единствено, откако приватната тужба на Груевски за кле-
вета беше доставена, Зврлевски, повторно на барање на 
новинарите, кусо изјави дека тужбата не може да влијае 
врз постапката на јавното обвинителство.

Премиерот Груевски, пак, сè до 3 јуни 2014 година, 

5 Телеграф, „СДСМ со пријава против Груевски, од ВМРО-ДПМНЕ 
најавија тужба за Заев“, 22.04.2014, достапно на http://www.telegraf.
mk/aktuelno/makedonija/138987-sdsm-so-prijava-protiv-gruevski-od-
vmro-dpmne-najavija-tuzba-protiv-zaev

6  24 Вести, „Јанкуловска ги отфрла како клевета изјавите на Тумбовски“, 
24.04.2014.

Обелоденување на случајот 
„Македонска банка“
Претседателот на СДСМ, Зоран Заев, на 16 април 2014 
година, за време на кампањата за претседателските и 
вонредните парламентарни избори, објави аудио-снимки 
од наводни телефонски разговори на премиерот и прет-
седателот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, за про-
дажба на „Македонска банка АД Скопје“1 и исплата на кеш 
во висина од 1,5 милиони евра. Според претседателот на 
СДСМ, снимката била доставена до партијата од ано ни-
мен граѓанин

Заев, на прес-конференција2, наведува дека снимка-
та фрла сериозни сомневања дека Груевски му ја продал 
„Македонска банка АД Скопје“ на српскиот бизнисмен Јо-
вица Стефановиќ - Нини, преку четири офшор и две до-
машни компании, кои официјално поседувале 51 процент 
од акциите во банката. Тој јавно праша дали премиерот за 
продажбата примил во кеш и дополнителна сума од 1,5 
милиони евра. Како доказ за овие сомнежи, Заев објави 
аудио снимка на разговори во кои се договара наводни-
от поткуп. Според Заев еден од гласовите на снимката е и 
гласот на Никола Груевски.

Владејачката ВМРО-ДПМНЕ, во текот на истиот ден, 
преку соопштение, целосно ги негираше обвинувањата на 
опозицијата истакнувајќи дека „нејзиниот претседател 
никогаш и од никого не зел какви било пари и дека станува 
збор за монтажа и лага“3. ВМРО-ДПМНЕ најави дека Гру-
евски ќе поднесе тужба против Заев за навреда и клевета, 
како и дека објавената аудио снимка е „класична монтажа 
за нешто што во најголем дел не ни наликува на гласот на 
Никола Груевски“4. На 22 април, СДСМ поднесе кривична 
пријава против Премиерот, по што, од владејачката пар-

1  DW, „Заев објави аудиоснимки од договарањето на продажбата на 
„Македонска банка“, 17.04.2014. 

2 SDSMtube, 16.04. 2014, „Груевски еве докази за милионскиот кеш, ќе 
признаеш или да...“, https://www.youtube.com/watch?v=gzLP20Z8xPc .

3 „Ниту ја купувал, ниту ја продавал Македонска Банка, стоеше во 
реакцијата на ВМРО ДПМНЕ“, 17.04.2014.

4  http://vmro-dpmne.org.mk/?p=23355
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односно сè до интервјуто за МИА, не излезе во јавноста со 
ниту една изјава која би била директно поврзана со слу-
чајот Македонска банка7. 

Владин молк –  
партиска егзекуција
Анализата на соопштенијата, реакциите, интервјуата и 
содржините објавени во медиумите, а креирани во Вла-
дата и владејачката партија, и овој пат, недвосмислено 
покажуваат дека комуникацијата на власта со јавноста не 
е во насока на отворено информирање на граѓаните, туку 
е исклучиво во насока на убедување на граѓаните дека 
владата, а особено премиерот се успешни и безгрешни 
односно еден вид „тефлон“ власт за која не се лепи ниту 
еден, неуспех, скандал или афера.

Иако Македонска банка е прв случај за наводна ко-
рупција кој директно се поврзува со името на преми-
ерот, Владата и нејзиниот прв човек, се однесуваат како 
да станува збор за неважен случај кој може и треба да 
биде решен единствено преку приватна тужба за навре-
да и клевета. Ваквиот контекст дополнително го засилува 
молкот на јавното обвинителство и јавниот обвинител, кои 
два месеца по обелоденувањето на случајот, уште не се 
изјасниле, дали и какви дејствија ќе преземат во врска со 
Македонска банка.

Како и со претходните скандали обелоденети од опо-
зицијата, така и со овој случај, сосема е јасно дека страте-
гијата на Владата и на премиерот е тој да се одвои од из-
вршната власт и да се префрли главно на теренот на меѓу-
партиските битки односно да се деинституционализира и 
да се префрли во рингот на т.н. партиски препукувања. Со 
други зборови, ликот и делото односно чесноста и пожр-
твуваноста на премиерот не смеат во никој случај да би-
дат оцрнети и доведени под некаков сомнеж, особено од 
морална и професионална гледна точка. Тој е моралната 
и етичката вертикала која мора да се зачува недопрена и 

7 Темата беше индиректно спомнувана во неколку говори на партиските 
митинзи во текот на кампањата за изборите 2014. 

неосквернавена по секоја цена.
Затоа, наместо во јавноста да реагира и да дава изјави 

лично премиерот, како главен актер во случајот, реагира 
комуникацискиот центар на ВМРО-ДПМНЕ. Начинот на 
кој се одвиваат реакциите е според добро познатата тех-
ника „нападот е најдобра одбрана“. Единствената цел на 
партиските соопштенија и реакции е да ги оцрнат и ома-
ловажат СДСМ и неговото раководство, но и да ги обвинат 
за корупција и криминал („Зачудени сме како човекот або-
лициран за криминал од над 8 милиони евра и човекот кој 
делел огромни тендери на својот татко, чичко, братучеди, 
снаи, тетки се осмелува по секого да фрла со кал, да лаже и 
да измислува. Заев не може да разбере дека не се сите како 
него.“ - соопштение на ВМРО-ДПМНЕ, 16.04.2014)8.

Со ваков тип на пропаганда, власта покажа дека сака 
комплетно да ги дисквалификува кредибилитетот и веро-
достојноста на опозицијата, и со тоа во јавноста, целосно 
да го минимизира односно елиминира скандалот како 
фиктивен, лажен, апсолутно неважен и незначаен.

 Она што загрижува е фактот дека ваква сериозна 
тема се сведе на меѓупартиски судир, додека институции-
те наместо да ја преземат својата законска и професио-
нална обврска останаа неми и во суштина подредени на 
политичката борба на партиите.

„Пожртвуван“ премиер – 
„недоквакана“ опозиција
Дури по седум недели, откако е веќе поднесена приватна-
та тужба за клевета и е закажано првото судско рочиште, 
премиерот Груевски, за прв пат лично се огласи во врска 
со случајот Македонска банка. Тој тоа го направи на 3 јуни 
2014 година, во интервју за државната агенција МИА.9

На конкретното прашање за коментар околу неговата 
вмешаност во овој случај, премиерот, одговори со предолг 
вовед кој го искористи за напад на опозицијата со различ-
ни дисквалификации („...Проблемот е дека нивните идеи 

8 http://vmro-dpmne.org.mk/?p=23323

9 http://vlada.mk/node/8933
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и проекти се слаби, а многу од нив недоквакани, набрзина 
подготвени ... Многу ветуваа и не исполнуваа...“). Едновре-
мено, Груевски во воведот долго и широко ги елаборира 
и анализира, според него, изборните сценарија на опози-
цијата („Во една таква ситуација кога се соочија со тежок 
пораз, а претходно ги искористија сите можни адути, ја 
загубија самодовербата дека во чесен натпревар можат 
да не победат освојувајќи ја довербата од мнозинството 
граѓани, дојде до брза и непромислена промена на страте-
гијата која ги втурна во уште поголем пораз за што јас 
јавно предупредував во говорите на митинзите во втори-
от круг“). 

Основната идеја на ваквиот долг вовед е да креира 
контекст во кој на, според него, „поразената, недоквакана-
та, безидејната, несигурната, очајната и некапацитетната“, 
опозиција не ѝ преостанува ништо друго освен да креира 
и монтира лажни афери и скандали. 

Во вака креираниот контекст и логика, Груевски сме-
та дека е доволно во две реченици да одговори на обвину-
вањата за корупција: „Јас никогаш не сум земал еден и пол 
милион евра кеш, ниту на кој било друг начин, ниту пак. 
помала или поголема сума за продажбата на Македонска 
банка. Од тука сите други обвинувања кои произлегуваат 
од тоа се невистинити.“

Веќе во следниот пасус, премиерот најавува разврска 
на случајот, но притоа не мисли на јавното обвинителство, 
туку, на судска разврска на неговата приватна тужба за 
клевета против Заев. Во истата реченица во која збору-
ва за разврска на „валканата манипулација“, Груевски не 
дава дополнителни факти и аргументи, туку, поминува во 
директен напад на опозицискиот лидер: „...човекот кој ви-
довме како во минатото се заборавил во делење тендери и 
јавни пари на сите роднини и партиски функционери, и кој 
пред 5 години се согласи за спас од обвинение за криминал 
тежок 8 милиони евра преку аболиција од неговиот мен-
тор, тој истиот ќе треба да се соочи со вистината кога 
ќе треба да докаже дека јас сум ги земал тие еден и пол ми-
лион евра пред повеќе од 10 години за кои тој ме клевети.“.

Во натамошниот одговор на прашањето за Македон-
ска банка, премиерот го засилува атакот врз опозицијата 

и критичките медиуми обвинувајќи ги дека упорно ја „екс-
понираат темата“ во јавноста и дека нивните постапки ѝ 
штетат на државата.

Популизмот и манихејската логика на Груевски одат 
до таму што од неговото интервју се добива впечаток дека 
секој акт на опозицијата е штетен за државата, а најмногу 
за народот кој гласа за него и со тоа покажува зрелост. На 
обвинувањата на негова адреса одговара со обвинувања 
и ад хоминем напади врз опозицијата и Заев, користејќи 
примери за нивната наводна нечесност, некапацитетност 
и штетност за државата. Груевски дури и ја обвинува опо-
зицијата дека заради нејзиното непризнавање на избори-
те, на Македонија може да ѝ биде одземена препораката 
за преговори со Европската унија. Основната лајтмотив 
тема на премиерот е дека за сѐ е виновна опозицијата, а 
дека олицетворение на доброто, трудољубивото, пожр-
твуваното и заштитничкото се - тој и неговата партија.

Концептот на целото интервју во кое Премиерот за 
прв пат директно одговара на обвинувањата за Македон-
ска банка, нема за цел од него да добие одговори на важни 
прашања, туку да му овозможи во популистички стил да ја 
промовира својата слика за безгрешност, чесност и пожр-
твуваност наспроти „непријателот на народот“ претста-
вен во ликот и делото на опозицијата и нејзиниот лидер.

Тајмингот во кој е објавено интервјуто, начинот на кој 
се одвива самиот разговор, како и одговорот на прашање-
то за случајот Македонска банка, од комуникациска глед-
на точка, асоцира на режисер кој веќе ја поставил сцената, 
ги распоредил улогите, го знае исходот и само ја чека пре-
миерата и аплаузот од народот на отворена сцена.

Медиумите – владин 
пропаганден балон
Анализата на начинот на кој информираа медиумите за 
случајот Македонска банка, јасно и прецизно покажува 
дека поголемиот дел од медиумите не беа само пасивен 
инструмент во рацете на власта, туку беа и директни учес-
ници во нејзината пропагандна комуникација со јавноста.



22

ВТОРА АНАЛИЗА

Провладините медиуми, наместо да ја информираат 
јавноста за случувањата околу Македонска банка, се тру-
деа што е можно подоследно да ја спроведат владината 
стратегија на минимизирање на случајот и предимензио-
нирање на критиките на адреса на опозицијата.

Целта на власта и на нејзините медиуми беше инфор-
мациите за случајот воопшто да не стигнат до граѓаните 
или пак, да стигнат во строго контролирана форма која 
нема штетно да влијае врз угледот и рејтингот на преми-
ерот, владата и партијата на власт.

Дел од провладините медиуми дури и не ги објавуваа 
реакциите на ВМРО-ДПМНЕ за да не предизвикаат каков 
било интерес кај граѓаните за евентуално преслушување 
на аудио снимките објавени од опозицијата. Во таа смис-
ла, на пример, Сител и Алфа речиси комплетно го игно-
рираа случајот, Канал 5 првите информации во корист на 
власта ги објави дури една недела по обелоденувањето на 
случајот, а јавниот сервис МРТ1 информациите наместо 
во вестите на денот, ги емитуваше во изборната хроника.

Во првите неколку денови по објавување на случајот 
Македонска банка, трите весници на МПМ, Дневник, Вест 
и Утрински весник, не објавија никакви информации за 
овој случај. Првите написи на овие весници уследија по 
прес-конференциите на ВМРО-ДПМНЕ на оваа тема. На 
иста линија беше и дневниот весник Вечер кој воопшто не 
известуваше за случајот.

Провладините медиумите комбинираа разни техники 
на блокирање на информациите, внимателно филтри-
рање на она што се објавува, премолчување на настаните 
и нивно дефокусирање со други теми, ад хоминем напа-
ди и критики врз опозицијата, сè со цел да ја реализираат 
владината стратегија за маргинализација на случајот и на 
неговата општествена важност.
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Кој е народот  
на Груевски?

вој трет извештај, насловен како „Кој е народот на Груев-
ски?“, претставува анализа на популизмот во говорите и јав-
ните настапи на премиерот и првиот човек на владејачката 
ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски.

Вовед
Поимот „популизам“ се одомаши во македонската јавност во послед-
ните десетина години. Во секојдневната комуникација, терминот се 
користи исклучиво во негативна конотација, и тоа за означување по-
пуларни мерки кои им се допаѓаат на гласачите, граѓаните или наро-
дот, но кои на долг рок не носат напредок. Оттука, честопати можеме 
да ги слушнеме синтагмите „чист популизам“, „гол популизам“, по кои 
вообичаено следи зборот „наместо“ или „наспроти“ – „популизам на-
место реализам“, „гол популизам наспроти долгорочни решенија“ итн. 
Сепак, во научниот и академскиот дискурс, популизмот значи нешто 
друго, а практиките посочени како популистички во секојдневниот го-
вор, алтернативно и посоодветно можат да бидат опишани како поткуп 
на гласачите, додворување на граѓаните или преземање краткорочни 
мерки без реален ефект. 

Како и да е, употребата на поимот „популизам“ во Македонија до-
живува експлозија во последната деценија (График 1). Овие податоци 
се од архивата на агрегаторот time.mk и го опфаќаат периодот од 1990 

Т
Р

Е
Т

А
А

Н
А

Л
И

З
А О



24

ТРЕТА АНАЛИЗА

година до 2012 година. Уште на прв поглед е видливо дека 
употребата на терминот во медиумите благо се зголемува 
во новиот милениум, а трендот се зајакнува по 2006 годи-
на, односно по доаѓањето на власт на ВМРО-ДПМНЕ, на 
чело со Никола Груевски. 

И покрај поголемата прецизност на терминот во ака-
демските дебати отколку во секојдневниот говор, како и 
во политичката наука, не постои цврст консензус околу 
дефинициите и карактеристиките на популизмот, ниту 
околу тоа дали станува збор за идеологија, стил, поли-
тичка логика или движење. Се чини дека некаква соглас-
ност постои само околу следните две карактеристики на 
популистичките движења, односно идеологии: 1) Нив ги 
дефинира глорификацијата/величањето на масите, кои 

не се неопходно наречени „народ“, но во секој случај се 
составени од аутсајдерите, губитниците или одметниците; 
2) За популизмот е важна критиката на наводно отуѓените 
елити, не само политичките во потесна смисла, туку и на 
интелектуалната елита, односно моралното водство.

Како знаеме што е популизам? 
Во литературата, со определена и неопходна доза на по-
едноставување, можат да се идентификуваат три доми-
нантни теориски и методолошки пристапи за идентифи-
кување, опишување и изучување на популизмот. Трите 
користат поинакви теориски оски преку кои го опишуваат 
популизмот во поширок контекст на најважните теми на 
демократијата денес. 

График 1: Употребата на поимот „популизам“ во Македонија во последната деценија
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1 . Оска: Либерализам / Демократија
Според првата теорија, доколку популизмот го поставиме 
на оската либерализам/демократија, тогаш тој е иденти-
чен со најосновното разбирање на демократијата – вла-
деењето на народот, односно на мнозинството во буквал-
на смисла. Оттука, популистите се оние политичари кои се 
однесуваат „како во демократијата навистина да станува 
збор за владеење на народот“. Сепак, западните демокра-
тии кои ги имаме како модел, се либерални демократии 
кои настанале низ столетни артикулирања на демократ-
ските (мнозинските) и либералните (немнозинските, од-
носно поврзаните со владеењето на правото, заштитата 
на сопственоста, слободата на говорот и печатот и инди-
видуалните граѓански права) принципи. Затоа, денес, кога 
сакаме да ја оцениме демократијата, не сме сосредоточе-
ни само на тоа дали постојат фер и слободни избори на 
кои мнозинството (народот!) ја изразило својата волја, 
туку повеќе на тоа како меѓу два изборни циклуса, незави-
сните институции (базирани на либерални, немнозински 
принципи) ги бранат правата на поединците и на малцин-
ствата. Во оваа смисла, популизмот е во неизбежна тен-
зија со либералните принципи, односно непријателски е 
настроен кон либералните принципи кои ја ограничуваат 
волјата на мнозинството, претпочитајќи директно спрове-
дување на политиката, без постапки, посредни механизми 
и институции. Оттаму, популистичките режими, особено 
во новите демократии како Македонија, многумина ги на-
рекуваат и нелиберални демократии. 

2 . Оска: Скептицизам / Вера 
(прагматизам / спасение)
Иако оската либерализам/демократија е добра за опи-
шување на популизмот особено во Централна и Источна 
Европа, во минатото постоеле мноштво примери на по-
пулистички движења кои биле носители на либерални 
вредности. Затоа некои теоретичари предлагаат поинаков 
пристап. Според второто читање на популизмот, целата 
политичка историја на човештвото може да се чита како 
битка на двата принципа (стилови на водење политика) од 

оската – политика на скептицизмот (politics of scepticism) 
/ политика на верата (politics of faith). Стилот на верата е 
карактеристичен за движењата кои се стремат кон подо-
брување на човештвото во светот и претпоставува дека 
власта е начин да се постигне ова подобрување, било уто-
писки било постепено. Овој стил ја поздравува моќта, и 
целта на власта не ја гледа само во слепото и морално не-
утралното ублажување на конфликтите и одржување на 
правната рамка за мирољубива интеракција, како што тоа 
го прават зрелите либерални демократии денес. Наспро-
ти овој стил, за стилот на скептицизмот е карактеристичен 
темелниот сомнеж кон човековата можност да постигне 
совршенство.

Оттука, улогата на државата (власта) мора да се ре-
дуцира на неопходен минимум: одржување на редот, 
утврдување права и обврски, спречување конфликт што 
би им овозможило на поединците да ги остварат своите 
интереси. Затоа, овој стил е темелно хобсовски и смета 
дека улогата на државата не е да наметнува морал, туку 
– со извесен степен на претерување – да ги администрира 
конфликтите и различностите.

Теоретичарката на популизмот Маргарет Кеновен 
(Margaret Canovan) го прифаќа ова гледање додавајќи 
нова паралелна оска која ги илустрира двете лица на де-
мократијата – прагматизам / спасение. Според ова гле-
дање, тензијата меѓу двете лица на демократијата неиз-
бежно води во демократски парадокс. Доколку политика-
та на верба (спасение) во демократијата подразбира вне-
сување на масите во политиката (владеење на народот), 
тогаш учеството на масите не може да биде директно, за-
тоа што се потребни институции и процедури кои се ком-
плицирани и надвор од разбирањето на масите. Во овој 
процеп меѓу двете лица, кој раѓа разочарувања, според 
Канован, виреат низа движења и политички стилови од 
кои популизмот е само една од можностите. Популизмот 
е на тој начин често „лубрикант“ во забревтаната машине-
рија на демократијата која станала премногу прагматич-
на додавајќи страсти, емоции и желба за промена. Сепак, 
дефинирајќи го на овој начин, популизмот изгледа како 
безопасен феномен што праксата многупати го негирала. 
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Затоа, авторот Бенџамин Ардити (Benjamin Arditi) 
смета дека зборот „сениште“ е најдобар опис за структур-
ниот однос на популизмот со демократијата. Овој збор е 
повеќезначен и ја доловува нерешителноста на популиз-
мот бидејќи еднакво асоцира на придружба (како сенка на 
демократијата), посета (како кошмар) и прогон на демо-
кратијата. Во најбезболната форма, популизмот е начин 
на претставување и придружник на современата демо-
кратија кој е возможен во време на владеење на телеви-
зиите. Во поопасна форма, популизмот донекаде налику-
ва на кошмар, појава на сеништето во сон, и претставува 
симптом на политиката, но истовремено е потсетник дека 
демократскиот систем е жива материја. Во третата вер-
зија, пак, популизмот како сениште асоцира на прогон и ја 
загрозува целата рамка која ја прави демократијата воз-
можна, претворајќи се во спротивност на демократијата, 
бидејќи целосно ги запоставува институциите, владеење-
то на правото и потсетува на тоталитаризам.

Во современиот свет, ретко кој од „измите“, вклучу-
вајќи го и конзервативизмот, е лишен од ветувањата 
за прогрес. Сепак, ветувањата за напредок (спасение!) 
достапен за сите, најчесто се проследени со постоење 
(прагматична) авангарда чија улога е да им го овозмо-
жи прогресот на масите. Кога масите ќе се разочараат 
од авангардата, од интелектуалната и политичката ели-
та, тогаш се јавува побарувачката за популистички стил 
на политиката. Денес, дури и популистите не го ставаат 
под прашање економскиот прогрес, туку моралниот и 
општествениот кој го пропагира доминантно либералната 
идеологија. Конфликтот е дислоциран на морално ниво – 
ги презираат елитите кои сакаат да ги менуваат и еман-
ципираат масите – и затоа народот, таков каков што е, го 
поставуваат на пиедестал.

3 . Оска: Администрација / 
Демократија
Третата теоретска оска со чија помош можеме да му прис-
тапиме на популизмот е оската: институционализам (до-
брото владеење) – популизам (демократија). Оваа оска 

ја користат проучувачите на популизмот кои се инспири-
рани од теоријата на дискурсот и таа соодветствува на 
оската: парадигма / синтагма, на која, според класичната 
лингвистика, функционира јазикот како систем.

Освен како полови на јазикот, синтагмата и парадиг-
мата функционираат и како принципи на репрезентација 
на (политичката) реалност. 

Во синтагматскиот принцип на претставување на 
реалноста преовладува системот на комбинација на зна-
ците. Слично е и во политиката – политичките системи 
кои се водени од идеалите на вклучувањето, недискри-
минацијата, доброто владеење и деидеологизацијата на 
политичкиот простор функционираат како синтагматичен 
дискурс. Овие системи во најчиста форма претпоставува-
ат постоење навидум неутрален центар кој го признава 
плурализмот на општеството, плурализмот на интереси-
те и секое барање кое доаѓа од хетерогениот социјален 
терен го третира според логиката на разлика. Слоганот 
на Европската Унија, „обединети во различноста“, кој им-
плицира дека ниту еден од елементите во системот нема 
предност пред останатите (во овој случај националните 
култури и нивните симболи), е пример за синтагматско 
претставување на реалноста. 

Од друга страна, парадигматскиот принцип е принци-
пот кој ја отелотворува демократијата сфатена во најтес-
на смисла на зборот. За разлика од синтагмата каде што 
главниот принцип е принципот на комбинација, во пара-
дигмата владеат односи на замена, кои имаат функција 
каква што има метафората во реториката. 

Чистиот парадигматски или популистички дискурс го 
редуцира плурализмот на позиции кои се комбинираат во 
политичкиот дискурс, на само две: народот (ние) и елитата 
(тие). Целосната, инаку комплексна општествена реалност 
е отсликана преку оваа едноставна антагонистичка дихо-
томија која во теоријата на дискурсот се нарекува – логика 
на еквиваленција. Сепак, популистичкиот дискурс го оси-
ромашува симболот и ги поставува прашањата: На кого 
мисли популистот кога се повикува на народот? Доколку 
народот е целина составена од сите можни поединци и 
групи во општеството, тогаш кого исклучува популистот? 
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Дали означувачот – народ има свое означено место во 
реалност? Дали фактот што симболите во популистички-
от дискурс се осиромашени не е всушност предуслов за 
успехот на популизмот и на неговата неминовна перфор-
мативност? Се чини дека на сите овие прашања одговара 
хрватскиот филозоф Жарко Пуховски. Тој во интервју за 
Утрински весник забележува дека популизмот се бави со 
поинакво именување на проблемите живеејќи од зборо-
вите кои се еманципирани од своите содржини.

Методологија
Целта на оваа анализа, и покрај широко поставената 
концептуална рамка, е скромна. Преку анализа на содр-
жината и потоа дискурзивна анализа на шест (6) говори 
на Никола Груевски ќе се обидеме да дадеме одговор на 
неколку прашања. За анализата на содржината го корис-
тевме софтверот за текстуална анализа Nvivo. За да во-
ведеме ред во обемниот материјал, како и поради фактот 
што емпириските истражувања на популизмот се реткост, 
ќе посветиме внимание на 5 елементи кои Кирк А. Хокинс 
(Kirk A. Hawkins), еден од ретките автори кои се бавеле со 
емпириска анализа и мерење на популизмот, ги иденти-

фикувал како дефинирачки карактеристики на популис-
тичките говори: манихејска космологија, реферирање на 
волјата на народот, спомнување дијаболична непријател-
ска елита, промени на системот и став дека „сè проаѓа“.

Прашањата на кои ќе бараме одговор се: 
1. Која е смислата на говорите во поширокиот кон-

текст во кој се дадени? 
2. Кои се вредносните пораки што се испраќаат? 

Какво општество претставуваат (создаваат!) овие 
говори? Колку демократичност, нелиберален све-
тоглед и каква политика на верба рефлектираат? 

3. Зошто дозата на популизам во говорите е различна 
во различни пригоди? Во кои типови говор е пого-
лема, а во кои помала? 

4. Дали говорот е манипулативен, пропагандистички, 
дали ја искривува реалноста или создава реалност, 
односно дали е перформативен? 

5. И, на крај, кој е „народот“ на Груевски? 
Листата на говорите на Премиерот, чија транскри-

бирана форма беше користена во анализата, е дадена 
во Табела 1. Првиот говор е нетипичен тип говор. Имено, 
станува збор за обраќање на Груевски, во својство на пре-

# ГОВОР ЛИНК

1 Обраќање на премиерот Никола Груевски на 
промоцијата на концептот - Менаџмент етика, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=gHtPQMIRcz0

2 Прес конференција:  
Ајде на избори, па нека реши народот!, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=N-1ZM0O42lY

3 Во интерес на државата,  
СДСМ нека потпише каков сака извештај, 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=yXr3mAbDaFA

4 Новогодишно обраќање 2013 https://www.youtube.com/watch?v=kCelTwzbQ5I

5 Презентацијата на Отчетот 2011-2014 https://www.youtube.com/watch?v=wMsGJgOCSHw

6 Говор на на митингот за почеток на кампањата  
во Охрид, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=t4e4979QdBw

Табела 1: Список на говори
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миер, пред раководители на јавната и државната админи-
страција и членови на управни и надзорни одбори назна-
чени од Владата. Вториот и третиот говор се, всушност, 
партиски прес- конференции на кои Груевски во својство 
на партиски лидер ги изложува партиските ставови во 
однос на работата на Анкетната комисија за настаните 
од 24 декември 2012 (натаму Анкетната комисија), чија 
задача беше да ги расветли недоумиците поврзани со 
случувањата во Собранието во декември 2012 година. 
Четвртиот говор е новогодишното обраќање на Груевски 
до нацијата во својство на премиер, во декември 2013, и е 
од поцеремонијален и свечен карактер. Петтиот говор е 
презентација на партискиот Отчет за сработеното во ман-
датот на Владата од 2011-2014 година, додека шестиот 
говор е говор од воведниот предизборен митинг за прет-
седателските избори во 2014 година.

Најчесто употребувани термини

Слика 1: Најчесто употребувани термини
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# Збор Фреквенција Процент

1 Македонија 102 0,62

2 народот 48 0,29

3 СДСМ 48 0,29

4 нови 45 0,27

5 граѓаните 38 0,23

6 ВМРО 34 0,21

7 ДПМНЕ 31 0,19

8 лица 29 0,17

9 државата 28 0,17

10 други 28 0,17

11 дел 27 0,16

12 работа 27 0,16

13 владата 26 0,16

14 нашите 26 0,16

15 граѓани 25 0,15

16 проекти 25 0,15

17 повеќе 25 0,15

18 проекти 25 0,15

19 доверба 20 0,12

20 нашиот 20 0,12

21 време 19 0,11

22 работи 19 0,11

23 закон 18 0,11

Табела 2: Често употребувани зборови

Во Табелата 2, како и во „word cloud-от“, прикажани 
се најупотребуваните зборови во шесте говори на пре-
миерот, при што треба да се има на ум дека од броењето 
беа исфрлени сите сврзници, лични заменки и други збо-

рови кои ги определивме како неважни за оваа анализа. 
Како што беше и за очекување од политичар кој важи за 
поборник на патриотската кауза, најчесто употребуван 
збор е името на државата – „Македонија“. Веднаш потоа 
следи терминот „народот“, чиј процент на застапеност 
е уште поголем доколку ја пресметаме и употребата на 
нечленуваната форма – „народ“ (види Табела 3). Натаму, 
имајќи предвид дека Груевски во своите говори терми-
ните „граѓани(те)“ и „луѓе(то)“ честопати ги користи како 
синоними за „народ“, реферирањето на овој означувач е 
уште поизразено.

На трето место според зачестеноста на употребата 
е „СДСМ“, што повторно е за очекување за говори кои се 
сметаат за популистички, и во кои манихејската космо-
логија и оцрнувањето на противничката елита се главни 
карактеристики. Освен СДСМ, Груевски ги спомнува и 
лидерите на опозицијата (Заев и, особено, Црвенковски) 
илустрирајќи ги во исклучително негативен контекст. Сле-
дува придавката „нови“, а доколку ги изброиме (членува-
ните) форми според род и еднина / множина како „нови-
от“, „нова“, „новата“, „ново“, „новото“, „нови и новите, тогаш 
овој збор е трет по употреба, веднаш зад „народ(от)“. Од 
останатите термини интересни за нашата анализа, високо 
котираат и „државата“, „работа“, „проекти“ и „доверба“.

Кој е народот?
Во Табелата 3 е прикажана единечната зачестеност на 
употребата на термините „народ(от)“, „луѓе(то)“ и „граѓа-
ни(те)“ во анализираните говори. 

Во првиот говор (обраќање пред раководни лица од 
администрацијата), Груевски најмалку го употребил тер-
минот „народ(от)“, што е разбирливо доколку се има на 
ум дека тонот на овој говор е просветителски и туторски 
во комуникацијата кон слушателите (раководителите 
поставени од Владата), од кои тој очекува да испорача-
ат подобри услуги и подобар однос спрема клиентите, 
односно „граѓаните“ и „луѓето“. Сепак, своите барања од 
администрацијата, Груевски ги легитимира со фактот што 
Владата која ги поставила на раководни места „е избрана 
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од народот“. Ова не е обична забелешка, туку еден од па-
радоксите на популизмот: популистичките лидери можат 
да користат и технократски речник, да се претставуваат 
како технократи, сè додека тоа го прават за „доброто на 
народот“.

Мала употреба на овој термин се забележува и во чет-
вртиот говор (новогодишното обраќање), кој е од свечен 
карактер и за кој целната публика е широка и ги опфаќа 
сите граѓани, не само „народот“ на кого Груевски поинтен-
зивно реферира во другите говори. На сметка на тоа, Гру-
евски во овој говор позачестено им се обраќа на „граѓа-
ните“. Како и во претходниот говор, така и во овој, Груев-
ски настапува во својство на премиер. Тоа е случај и со 
петтиот говор (презентацијата на Отчетот за 2011 – 2014 
година), во кој почесто реферира на „граѓани(те)“ откол-
ку на народот. Овие говори рефлектираат (само навидум) 
комбинирачки, поплуралистички, односно синтагматски 
дискурс кој ги комбинира елементите кои го создаваат 
општеството.

Во останатите три говори (2, 3 и 6) Груевски настапува 
во својство на политичар, претседател на владејачка пар-

тија и харизматичен лидер. Употребата на „народот“ во 
овие говори е значително поголема и поради целиот тон 
во нив, тие се класичен пример за популистички говори. 
Два од овие говори се, всушност, партиски прес-конфе-
ренции на кои Груевски ги изнесува партиските ставови 
за работата на Анкетната комисија, додека третиот говор 
е говор од предизборен митинг. 

На прес-конференциите, Груевски се јавува како тол-
кувач на травматичен/конфликтен настан – можноста 
Анкетната комисија да донесе одлука која оди во спро-
тивност со толкувањето на неговата партија за тоа што 
се случило во Собранието на 24 декември 2012 година. 
Според главната линија на неговото толкување, немилите 
настани во кои целата пратеничка група на опозицијата и 
претставниците на медиумите беа насилно исфрлени од 
собраниската сала, е последица на смислено сценарио за 
дестабилизација на државата и доаѓање на опозицијата 
на власт преку државен удар. Во договорениот извештај 
на Анкетната комисија, пак, се утврди дека со исфрлањето 
на пратениците и на новинарите бил прекршен Уставот од 
страна на мнозинството. 

# Говор Граѓани(те) Народ(от) Луѓе(то) ВКУПНО

1 Обраќање на премиерот на промоцијата на 
концептот - Менаџмент етика

0,50% 0,06% 0,20% 0,76%

2 Прес-конференција:  
Ајде на избори, па нека реши народот!

0,39% 0,45% 0,04% 0,88%

3 Во интерес на државата,  
СДСМ нека потпише каков сака извештај

0,69% 0,78% 0,07% 1,53%

4 Новогодишно обраќање на премиерот 0,21% 0,03% 0,20% 0,44%

5 Презентација на Отчетот 2011-214 0,53% 0,22% 0,02% 0,77%

6 Говор на на митингот за почеток  
на кампањата во Охрид

0,51% 1,14% 0,26% 1,92%

Табела 3: Фреквенција на употреба на термините
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Соочен со неможноста овој настан да биде апсорби-
ран во очекуваниот дискурс, Груевски во овие говори ги 
реинтерпретира значењата давајќи им своевидно автен-
тично толкување, повикувајќи се на „народот“ како на 
финална инстанца за секаков морален, правен или поли-
тички суд. На ваков начин, Груевски ја „пресретнува“ мож-
носта да се промени значењето на настаните, т.е. да се 
доведат под прашање односите на моќ и целата општест-
вена стварност во која постои силен култ за неговата не-
погрешливост, непобедливост и бескомпромисност.

Објаснувајќи како течеле преговорите во Анкетната 
комисија и неговите средби со челниците на опозицијата, 
кои се одвивале по локалните избори на кои неговата пар-
тија оствари голема победа, Груевски забележува: 

„На средбата на која и јас присуствував во 
вторникот оваа недела, ги потсетив (н.з. 

челниците на опозицијата) дека три месеци 
после 24-ти декември, во Македонија имаше 

локални избори. Дека и пред и за време на 
кампањата, нивниот вечен лидер (н.з. Бранко 
Црвенковски) одеше во јавноста само со една 

теза и ништо друго, а тоа е дека ВМРО-ДПМНЕ 
на 24- ти декември го прекрши Уставот, ги 

погази законите итн. Ги потсетив и дека ние 
во првите 5-6 дена од кампањата го негиравме 

тоа, и потоа престанавме да зборуваме на 
таа тема, оставајќи народот сам да одлучи и 

верувајќи дека народот имаше доволно време 
да ја разбере ситуацијата. На крајот резултатот 

во бројот на градоначалници беше 58:4, а во 
бројот на гласови беше 140 илјади разлика 

за нас, поголема и од онаа од 2009-та за која 
мислевме дека е недостижна повторно.“

Од цитатот може да се заклучи дека Груевски резул-
татот на изборите го поврзува со тоа каква би била раз-
врската на спорот околу настаните од 24 декември 2012 
година. Со други зборови, мнозинството, односно како 
што тој го нарекува „народот“ е арбитер во спор кој е од 
правен карактер. Опозицијата, пак, спорот го врамуваше 

користејќи легалистички наратив – тврдеше дека станува 
збор за прекршување на законите, Уставот и вредностите 
на поредокот. Следниот цитат од истиот говор, во кој се 
предлага „креативна“ разврска на спорот околу заклучо-
ците на Анкетната комисија е уште поилустративен при-
мер за популистичкиот говор:

„Предлагаме утре да потпишеме две верзии на 
правните квалификации во извештајот. Едната 
која ќе биде согласно ставот на ВМРО-ДПМНЕ 
и во која ќе пишува дека е валидна само ако на 

изборите на 13-ти октомври, ВМРО-ДПМНЕ 
добие повеќе гласови од СДСМ, и втората која 

ќе ги содржи правните квалификации кои ги 
преферира СДСМ и во која ќе пишува дека таа е 

валидна и стапува на сила доколку на денот на 
предвремените избори на 13 октомври СДСМ 
добие повеќе гласови од ВМРО-ДПМНЕ.....Во 

понеделник е последниот ден во кој може да 
се распушти парламентот, а изборите да се 
одржат пред објавувањето на извештајот за 

Македонија во Брисел. Па нека одлучи народот 
каде е вистината и кои луѓе сака да ја водат 

земјата во наредните години.“ 

Груевски оди и чекор натаму во решението на про-
блемот – предлага на избори мнозинството да опреде-
ли кои правни квалификации се валидни. Она што по-
пулистичките лидери не го кажуваат е дека политиката 
честопати е работа на компромиси и дека независните 
институции се клучната алка. Исто така, во овој говор не 
станува збор за тоа дека во политиката многу од одлуките 
нема потреба да бидат во согласност со вкусовите, префе-
ренциите и желбите на мнозинството. Со други зборови, 
доколку мнозинството (или тој што го претставува) погре-
шило, тогаш е сосема демократски правниот поредок да 
биде на страната на малцинството, макар и најомразеното 
малцинство. Демократијата е работа на процедурите, за-
коните и одлуките кои (нужно) не му се допаѓаат на мно-
зинството, но истите ја прават демократијата возможна, 
затоа што избраните од мнозинството се контролирани од 
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Слика 2: Пребарување на терминот -„Народот“
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страна на малцинството. Реинтерпретирајќи ја демокра-
тијата како исклучиво работа на тоа какви се мнозински-
те преференции, популистичките лидери го дислоцираат 
целосниот поредок надвор од институциите, што е сосема 
демократско средство за рушење на либералната демо-
кратија, како што се покажало многупати во политичката 
историја на човештвото. Во овој случај, популизмот е не-
каде помеѓу кошмар и прогонувач на демократијата, осо-
бено кога е таа кревка и не е докрај консолидирана како 
што е случај со македонската.

Сликата 3 ни кажува повеќе за контекстот во кој Гру-
евски реферира на „народот“, карактеристиките кои му ги 
припишува, начинот на кој го претставува неговиот однос 
и релацијата на неговата партија со народот, како и рето-
ричките техники кои ги користи за да го опише односот на 
„отуѓената елита“, односно опозицијата со „народот“. На-
родот е персонифициран, сфатен како органска целина – 
тој „знае“, „дава доверба“, „верува“, „не греши“, има „глас“ 
и „волја“ и „тешко и заслужено дава доверба“. „Народот е 
нашата сила“, а Владата и тимот се тие кои нудат „мож-
ности“ и „корист“ за него, „ја почитуваат неговата волја“ 
и го „слушаат гласот на народот“. Противниците, однос-
но „дезориентираната“ и „крајно деструктивна“ елита го 
„прелажува“, „манипулира“, „изневерува“ народот, „прави 
договори врз грбот на народот“, „опонира на делата“ кои 
на народот му даваат можности, и сето тоа го прави „воде-
на од лични интереси“. 

И покрај едноставниот јазик и симболи во ваквите 
говори, помалку е јасно на кого, кои групи и општестве-
ни слоеви се реферира кога се употребува категоријата 
народ. Дали е тоа целиот народ сфатен како сите граѓани 
заедно со нивните разлики? Или „народот“ е растеглива 
категорија која се однесува на некакво митско тело, кое 
иако не ја претставува плуралноста на општеството во 
целина, сака да се претстави како целина? Дали Груевски 
реферира на „народот“ кога, на пример, потсетува дека 
неговата партија е најголема и има 158 илјади членови? 

Функцијата на нејасните означувачи и симболи во по-
литичката комуникација е јасна – создаваат ред во нере-
дот, мобилизираат и даваат чувство на идентитет. Токму 

во нивната нејасност и лежи тајната на нивната перфор-
мативност, нивната посакуваност и можност да создаваат 
политички идентитети. Во општествата соочени со шок, 
анемија и недоверба, потребата за ред е првостепена и 
поважна од идеолошката содржина која би го вовела ре-
дот. Колку послаби се институциите кои треба да даваат 
постојаност, предвидливост и стабилност, толку попри-
митивни и посиромашни се симболите на политичката и 
популистичката реторика. Колку помалку симболите на 
демократијата се фиксирани, стабилни и институциона-
лизирани, толку повеќе некој може да го менува нивното 
значење, односно толку повеќе стануваат еманципирани 
од содржината. Популистичкиот говор преку реторика 
преполна со лесно разбирливи метафори, стабилизира, 
дава ред во комплексниот свет кој го фрустрира разоча-
раното мнозинството. Плуралното општество, пак, е прет-
ставено како поделено на два дела: ние („народот“) и тие, 
отуѓената и забегана политичка и интелектуална елита за-
едно со нејзините доминантни вредности. При тоа, моби-
лизацијата не е базирана на рационални аргументи, туку 
на теми кои се морализаторски (и блиски до „народот“), 
длабоко емотивни и преполни со фантазми. Суспензија-
та на логиката и рациото во креирањето на политичкиот 
идентитет на „народот“ не е слабост на народниот иденти-
тет, туку предност на популистичката реторика, затоа што 
осиромашената наративна конструкција е преплетена со 
афективни инвестиции кои делуваа како „лепак“. Затоа, 
дури и кога поединците кои го сочинуваат народот се со-
очени со непобитни факти за „голотијата“ и нечесноста на 
„првиот меѓу еднаквите“, на лидерот на народното дви-
жење, тој травматичен / конфликтен настан го сметаат за 
закана за идентитетот, а не за причина за напуштање на 
политичката позиција која ја зазеле.

Во популистичките режими, „демократијата“ го нема 
значењето како во зрелите либерално демократски систе-
ми. Во нив е сосема разбирливо „народот“ да одлучува за 
правни квалификации, за тоа кој во определен спор има 
право, а кој греши. Нема преголема жртва пред олтарот на 
„народот“, па макар таа да се викала владеење на правото 
или заштита на човековите права.
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СДСМ и Бранко:  
Дијаболичен заговор

# Говор %

1 Обраќање на премиерот, на промоцијата на концептот - Менаџмент етика /

2 Прес-конференција: Ајде на избори, па нека реши народот! 0,95%

3 Во интерес на државата, СДСМ нека потпише каков сака извештај 0,80%

4 Новогодишно обраќање на Премиерот 2013 /

5 Презентацијата на Отчетот 2011-214 0,01%

6 Говор на на митингот за почеток на кампањата во Охрид 0,08%

Табела 4: Фреквенција на употреба на терминот „СДСМ“

Во табелата 4 може да се види дека Груевски воо-
пшто не реферира на СДСМ во говорите 1 и 4, во кои во-
едно најмалку реферира и на „народ(от)“. Во говорот 5, на 
СДСМ реферира само еднаш, и тоа кога прави споредба 
на периодот на владеењето на ВМРО-ДПМНЕ со оној кога 
СДСМ бил на власт. Мала, но сепак значајна фреквенција 
на користење на овој термин има во говорот 6, во кој го 
користи СДСМ за да илустрира дека оваа партија била 
против усвојување на законите кои овозможиле во Ма-
кедонија да дојдат директни странски инвестиции. Пара-
доксално, во реториката на Груевски, СДСМ и „народот“ 
одат рака под рака, односно, доколку карикатуризираме, 
без СДСМ нема „народ“ и обратно.

Груевски, СДСМ најчесто ги нарекува „противници“, 
но доколку одблизу се погледне начинот на кој ја опишува 
опозицијата, тогаш можеме да заклучиме дека тој најчес-
то ги претставува како политички непријатели. Доколку 
СДСМ би биле противници, тогаш не би биле претставени 
како исклучени од општеството, туку само како елемент 
кој е различен од останатите во општеството, но кој треба 

да се земе предвид. Наспроти тоа, СДСМ конотира нешто 
спротивно од „народот“.

Оваа забелешка не е изненадувачка, доколку се има 
на ум дека е карактеристична за популистичките моби-
лизации. Ако народот е „лизгава“ категорија составена 
од елементи кои на прв поглед немаат многу заедничко, 
тогаш непријателот е најважниот заеднички содржател 
кој претставува сврзно ткиво на популистичкиот дискурс. 
Со други зборови, нема политички идентитет, односно 
„народ“ без „непријател на народот“, без елемент кој е ис-
клучен поради тоа што неговото присуство е претставено 
како закана за постоењето на „народот“, и како причина 
поради која „народот“ не станал „народ“.

Поради претставувањето на „народот“ како навидум 
хомогена и крајна инстанца во политиката и општество-
то, во популизмот секаков плурализам е претставен како 
закана и затоа мора да биде реинтерпретиран за да влезе 
во популистичката рамка. Затоа, популистичкиот дискурс 
е честопати силно обоен со теории на заговор и конспи-
ративно размислување. Интересни се синтагмите со кои 
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Груевски во анализираните говори ги опишува новинари-
те кои беа исфрлени од Собранието на 24 декември 2012 
година (односно според официјалното толкување „замо-
лени да го напуштат Собранието поради сопствената без-
бедност“), како и медиумите кои се критички настроени 
кон неговата работа. Според Груевски, новинарите всуш-
ност биле „партиски членови на СДСМ кои се претставу-
ваат како новинари“. Критичките портали всушност се 
„портали што ги контролира СДСМ“, а медумите кои не ја 
следат доминантната линија се „медиуми под нивна кон-
трола“ (н.з. на СДСМ). Логиката на преставувањето е јасна 
– доколку не ја следат „нашата“ линија (линијата на „наро-
дот“), тогаш тие не се со „народот“ и сигурно се со омразе-
ната непријателска елита. Во чистиот популистички дис-
курс, целото мноштво субјектни позиции во општеството е 
сведено само на две. Притоа, говорот не е дескриптивен, 
туку многу повеќе прескриптивен – укажува на позициите 
кои во доминантната идеологија се сметаат за легитимни.

СДСМ, особено во вториот и третиот анализиран го-
вор, е претставен како дијаболичен непријател во најчис-
та смисла на зборот. Груевски во двата говори цело време 
имплицира дека зад настаните од 24 декември постоел 
некаков скриен план, односно „пет месеци однапред смис-
лено сценарио за насилно преземање на власта“, според 
кое претставниците на СДСМ „оделе на насилно уривање 
на власта“, како и дека „со насилство во парламентот го 
блокирале носењето на Буџет“.

Интересно е дека Груевски често употребува жаргон 
кога го опишува СДСМ, очигледно сакајќи поличката бор-
ба да ја приближи до обичните граѓани. Така, за СДСМ се 
карактеристични „лов во матно“, „изгубеност во времето 
и просторот“, а на раководството на оваа партија му за-
бележува дека „бегаат од избори како ѓавол од темјан“. 
И покрај кадровските промени во опозициската партија, 
видливи се обидите да се портретира континуитет во по-
литиката на СДСМ, па оттука новото раководство е отсли-
кано како „бранкова гарнитура“.

Особено изразен жаргонски говор Груевски користи 
кога го спомнува Бранко Црвенковски. Критикувајќи го 
Стево Пендаровски, кандидатот на СДСМ за претседател 

на државата на претседателските избори во 2014 година, 
Груевски тврди дека Бранко Црвенковски му бил „ментор, 
шеф, гуру и идол“. А „шефот“, односно Бранко Црвенков-
ски, во говорите на Груевски е портретиран како „мани-
пулант“, „сплеткарош“, „интригант“, кој не бил претседател 
на Македонија, туку „ја узурпирал таа функција“.

Зошто фетиш на нов/а/и? 
На прв поглед најизненадувачки резултат од анализата 
на содржината на шесте говори е високата фреквенција 
на употребата на придавките „нов(иот)“, „нова(та)“, „ново(-
то)“ и „нови(те)“, која е сумирана во Табелата 5. Под прет-
поставка дека употребата на овие зборови во говорите на 
Груевски не е коинциденција, туку последица на система-
тично испланирана политичка комуникација, во овој дел 
од анализата ќе аргументираме дека тие честопати се ко-
ристат како метафора за можеби најбитната карактерис-
тика на популизмот – склоноста кон системски промени, 
односно промена на постојниот политички и општествен 
ред.

Популизмот по правило се појавува во услови на 
општествена анемија, зголемена или неизградена недо-
верба кон институциите, општествен стрес и фрустрации. 
Во ваква состојба, општествениот ред – доколку го разбе-
реме како дискурс – потфрла да ги комбинира и инкор-
порира барањата кои доаѓаат од општеството. Значењата 
на зборовите кои се важни во уредувањето на општестве-
ните односи не се повеќе фиксирани. Во општеството се 
појавуваат барања кои симболизираат промена и кои мо-
жат да се наречат со какво било име и затоа ги нарекуваме 
лебдечки означувачи (floating signifiers): „демократија“, 
„нови политичари“, „почитување на законите“, „социјална 
правда“, „подобра инфраструктура“, „влез во ЕУ и НАТО“. 

Сепак, и значењата на овие барања не се фиксирани и 
нивното присвојување од страна на политичките актери и 
фиксирањето на нивното значење е предмет на хегемон-
ска политичка борба за тоа кој и како ќе ги интерпретира. 
Притоа, кога определен збор ќе стане доволно леплив за 
широка мобилизација, неговото значење е помалку јасно, 
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затоа што претставува низа од барања. На пример, докол-
ку барањето за повеќе „демократијата“ е главен збор со 
кој определена низа од барања, која ќе ја наречеме синџир 
на еквиваленција, станува доминантна во општеството, 
тоа не значи дека демократијата има исто значење за сите 
кои бараат демократија. Напротив, демократијата може 
да значи и „владеење на правото“, и „поефтини произво-
ди“, и „поголема социјална помош“, и „работно место во 
државната администрација“, и „помалку крадење за себе, 
повеќе давање на народот“, и „борба против корупцијата“, 
и „набавка на автобуси“, и „лична слобода“ и др.

Во Украина, иако неодамнешните протести имаа ед-
накво социјален, националистички и политички карактер, 
симболот кој го изразуваше плурализмот на барања беше 
кондензиран околу барањето за влез на Украина во Ев-
ропската Унија. Истовремено, стануваше збор за проте-
сти против авторитаризмот и корупцијата на тамошниот 
режим. Затоа, многумина аналитичари во светските ме-
диуми со право предупредуваа дека поедноставувањето 
на комплексната политичка борба во Украина, како борба 
меѓу проевропски и антиевропски сили, не ја отсликува 
реалноста во целост.

Во кампањата за парламентарните избори во 2014 
година, СДСМ излезе со слоганот „Промени за нов поче-
ток“. Правилно советувани од експертите дека наративот 
за проблематичните состојби со демократијата, со не-
зависноста на судството и слободата на медиумите, кој 
пообилно го користеа во кампањата во 2011 година, не е 
доволно „леплив“, во говорите и настапите на луѓето кои 
учествуваа во последната изборна кампања провејуваа 
зборовите „промени“, „нов почеток“, „ново“ и др. Кандида-
тот за претседател, Стево Пендаровски, доби симпатии со 
повиците дека на Македонија ѝ требаат „нови луѓе за нови 
политики“. СДСМ дури ги смени партиските бои со цел да 
симболизира дисконтинуитет со старото. 

Но, од каде доаѓа фетишот и привлечната сила на „но-
вото“?

Исфрустрирани од долгата транзиција кон пазарно 
стопанство и парламентарна демократија, главните ба-
рања на мнозинството граѓани во Македонија не се: „пого-
лема демократија“, „повеќе слобода“, „социјална правда“, 
„човекови права“ или „влез во Европската Унија“. Напро-
тив, не само меѓу разочараните од владеењето на СДСМ, 

# Говор Споменувања Процент во говорот

1 Обраќање на премиерот,  
на промоцијата на концептот - Менаџмент етика

4 0,07%

2 Прес-конференција:  
Ајде на избори, па нека реши народот!

5 0,23%

3 Во интерес на државата,  
СДСМ нека потпише каков сака извештај 

1 0,03%

4 Новогодишно обраќање на премиерот, 2013 29 0,82%

5 Презентацијата на Отчетот 2011-214 38 0,51%

6 Говор на митингот за почеток на кампањата во Охрид 10 0,27%

Табела 5: Фреквенција на употребата на придавката „нов“ во сите форми



Слика 4: Контекст на употреба на придавката „нови“
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ТРЕТА АНАЛИЗА

туку и меѓу незадоволните од владеењето на сегашната 
владејачка гарнитура, главните симболи на незадовол-
ството се барањата за „нови лица во политиката“, „нови 
политики“, „нешто ново“, „млади луѓе“, „враќање на вред-
ностите“.

 Благодарение на медиумската поддршка и внима-
телно создадената комуникациска стратегија, во 2006 
година Груевски стана симбол за „нов и модерен полити-
чар-технократ“ од кој се очекуваше да расчисти со „старо-
то“. Со други зборови, доколку повиците за „нешто ново“ го 
симболизирале барањето за промена на системот, Груев-
ски успеа овој лебдечки означувач да го присвои и реин-
терпретира во своја полза. Доколку „новото“ за луѓето има 
дури и митски димензии бидејќи асоцира на нешто што ќе 
го направи општеството подобро, тогаш политичарот кој 
ќе го присвои на начин што самиот ќе стане асоцијација за 
него, добил важна битка.

Со текот на времето, задачата на стратезите да го 
претставуваат Груевски како нешто „ново“ станува „ѓа-
волски“ тешка работа. Затоа, многу е интересно да се види 
како сè уште успеваат да го одржуваат стабилниот доми-
нантен дискурс. 

Првата линија на која се води битката е „затворањето“ 
на процепот што се појави како шанса за новото раковод-
ство на СДСМ, по заминувањето на Бранко Црвенковски, 
кој делумно поради својот „политички багаж“, а најмногу 
поради внимателно осмислената и скапа црна медиумска 
кампања, беше издигнат на ниво на симбол за сите поли-
тички зла во државата. Со неговото заминување, „новото“ 
стана повторно предмет на политичка борба, односно на 

СДСМ му се отвори простор да го присвои „новото“. От-
тука, јасна е целта на слоганите од последната предиз-
борна кампања на СДСМ: „промени“, „нов почеток“, „нови 
политики“ и др. Станува збор за обид „новото“ да се ре-
интерпретира со цел да се присвои, да стане асоцијација 
за СДСМ. Еднакво е јасна и целта на Груевски во анали-
зираните говори, во кои тој инсистира на тоа дека новото 
раководство во СДСМ не е предзнак на новата, туку е само 
континуитет на старата партиска политика.

Втората линија на битката, според Сликата 4, во која 
е видлив контекстот на употреба на придавката „ново“, 
Груевски ја води на „домашен терен“, односно во репро-
дукцијата на доминантниот дискурс. Овде доаѓа до израз 
уште еден од парадоксите на популизмот – тој секогаш е 
во расчекор меѓу големите и нејасни зборови кои прават 
широка мобилизација („новото“, „народот“) и единечни-
те, овоземски елементи, односно барања на гласачите 
за вработување, субвенции, социјална помош, економски 
просперитет итн.

Бидејќи „народот“ е всушност составен од овоземски 
луѓе со конкретни очекувања од лидерот, тие очекувања 
треба да бидат исполнети, затоа што „народот“ не може 
поинаку да опстои. Со други зборови, освен да мобилизи-
ра, популизмот мора и да администрира. Затоа, во репро-
дукцијата на дискурсот, „новото“ на Груевски повеќе не 
се однесува само на „нови лица“, туку на „нови проекти“, 
„нови фабрики“, „нови можности“, „нови вработувања“, 
„нови покачувања на социјалната помош“, „нови зголе-
мувања на...“, „нови работни места“, „нови машини“, „нови 
патишта“ и др. Се чини дека на овој парадокс реферира и 
аналитичарот Сашо Ордановски кога го забележува след-
ното: „Овој тип на режим кој што го воспостави Груев-
ски има една голема фалинка, односно бара многу пари. 
Ваков тип на режими можат да опстојуваат многу време 
само ако имаат екстра економски ресурси“. 

Вреди да се спомне дека во наративот нема место за 
синтагми како „нови слободи“, „нови права“, „нови демо-
кратски алатки на располагање на граѓаните“. Впрочем, 
демократијата не е спомната ниту еднаш во шесте анали-
зирани говори на Груевски.
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Заклучок
Имајќи предвид дека терминот популизам во секојднев-
ната употреба се користи често, но ни малку јасно, во оваа 
анализа се обидовме да го појасниме неговото значење 
преку преглед на концептуалната рамка од теориските 
расправи. Правејќи го тоа, го стеснивме и фокусот на на-
тамошната анализа. 

Потоа, преку текстуална анализа на внимателно од-
брани говори (од различен тип) на Никола Груевски, кој 
честопати од политичките противници е посочен како 
популист, утврдивме колку често и во какви контексти, тој 
реферира на клучните елементи на популистичките нара-
тиви како што се: народот, луѓето, непријателската елита. 
Освен тоа, анализиравме дали во говорите се рефлекти-
ра манихејство, нелиберален светоглед, антиплурализам 
и конспиративно размислување, кои се карактеристични 
за начинот на кој популистичките лидери ја опишуваат 
политиката и општеството. Во анализата бевме инспири-
рани од „симптомалното“ читање на популизмот, однос-
но од теоријата на дискурсот. Се обидовме да објасниме 
во кој контекст, со која цел Груевски ги користи трите 
најфреквентни зборови од неговите говори, и тоа „на-
род(от)“, СДСМ и придавките нов (а / о / и).

Утврдивме дека главното прашање не треба да биде 
дали, туку кога и во каква мера говорите на Груевски се 
популистички. Кога настапува како толкувач на травма-
тични/конфликтни настани во својство на партиски ли-
дер или народен трибун, говорите на Груевски ги содржат 
сите елементи на популистичка мобилизација. Притоа, во 
овие говори доминира употребата на термините „народ“ 
и „СДСМ“ кои одат рака под рака. „Народот“ кај Груевски 
не е јасен термин, туку збор кој треба да мобилизира, да 
понуди идентификација преку будење на емоциите на 
публиката. Нејасноста не го прави „народот“ помалку ус-
пешен во мобилизацијата, ниту, пак, претставува говор 
што ја искривува реалноста, туку станува збор за говор кој 
е перформативен во смисла дека ги обликува политички-
те идентитети.

Од друга страна, кога Груевски настапува во својство 

на премиер, како, на пример, во свечени пригоди, начи-
нот на кој се обраќа до публиката е (навидум) поадми-
нистративен, обединителски, а јазикот му е појасен. Во 
овие говори „народот“ им отстапува место на „граѓаните“ 
и на „новото“. Сепак, доколку одблизу се анализира кои 
се, всушност, „граѓаните“ на кои им се обраќа, ќе се види 
дека тој не мисли на сите граѓани, односно на различните 
групи/идентитети кои постојат во општеството. За да се 
разбере кои се всушност граѓаните, односно народот на 
премиерот, многу е битно да се види не само кого спомну-
ва, туку уште повеќе на кого тој воопшто не реферира 
во своите говори. Во таа смисла, анализата покажа дека 
Груевски најчесто им се обраќа само на дел од етнички-
те Македонци, додека во неговите говори нема место за 
некаков поширок плурализам, односно за други, различни 
општествени идентитети, како, на пример, ЛГБТ, опози-
ционери, либерали, активисти, независни новинари, кри-
тичари и др. 

Во анализата се обидовме да ја протолкуваме и чес-
тата употреба на придавката „нов“ во сите граматички 
форми. Утврдуваме дека нејзината употреба во ретори-
ката на Груевски е дел од осмислена популистичка по-
литичка стратегија, која има за цел политичкиот простор 
во Македонија да го портретира како поле на борба меѓу 
„новите“ (добрите, вредните, народните, обичните, Гру-
евски и ВМРО-ДПМНЕ) и „старите“ (лошите, мрзеливите, 
елитистичките, себичните, Бранко Црвенковски и СДСМ) 
политички сили.

На крајот, вреди да се спомне и тоа дека во наративот 
на премиерот нема место за синтагми како „нови слобо-
ди“, „нови права“, „нови демократски алатки на распола-
гање на граѓаните“. Во прилог на ова говори и фактот дека 
во шесте анализирани говори на Груевски, демократијата 
не е спомната ниту еднаш.
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Мониторинг 
на владините 
медиумски кампањи

вој четврти извештај претставува анализа на медиумските 
кампањи на Владата на Република Македонија. 

Вовед и методологија
Една од најкористените, најмоќните и, секако, најскапите пропагандни 
алатки што ги користи Владата на Република Македонија, главно во 
еднонасочната комуникација со граѓаните, се медиумските информа-
тивно-промотивни кампањи. 

Според Електронскиот систем за јавни набавки10, само Генерал-
ниот секретаријат на Владата, во изминатите три години, распишал 
тендери, потпишал, договорил и реализирал дури осум медиумски 
кампањи посветени на: (1) промоција на вредностите на меѓуетнич-
киот и меѓурелигискиот соживот, (2) промоција на основните семејни 
вредности, (3) активните мерки и владините политики за поддршка на 
земјоделскиот сектор, (4) имплементацијата на владините политики во 
здравствениот систем, (5) владините политики во областа на образо-
ванието, (6) подигање на свесноста на граѓанинот за неговата улога, 
учество и однесување во сообраќајот, (7) промоција на активностите 

10  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices 
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за реформите на јавната администрација, (8) подигање на 
свесноста на граѓаните за значењето и потребата за кон-
сумирање здрава храна и избегнување храна со несоод-
ветен квалитет за нивното здравје.

Кампањите во просек поединечно чинат половина 
милион евра, од кои 65 отсто добиваат маркетинг-аген-
циите за осмислување и реализирање на самите кампањи 
(спотови, билборди, банери и др.), а 35 отсто преку мар-
кетинг-агенциите одат во медиумите, односно за закуп на 
медиумски простор. Најчесто кампањите се емитуваат во 
провладините медиуми и на ваков начин Владата станува 
еден од најголемите огласувачи11 во државата (втор огла-
сувач во радиодифузијата во 2013 година). Она што е, исто 
така, интересно е фактот дека тендерите за кампањите ги 
добиваат само неколку маркетинг агенции, како што се, 
на пример, Република, Њу Момент њу идеас, Аквариус 
дизајн, Маркет Висион, Омега Комуникејшн.

И најповршната анализа на медиумските кампањи 
покажува дека актуелната влада, дури и под превезот на 
обични информативни кампањи за определени политики 
и реформи, всушност постојано, засилено и еднострано 
„подметнува“ морални и идеолошки обрасци за теми и 
прашања какви што се абортусот, бракот, семејството и 
семејните вредности, однесувањето на луѓето, религијата 
и др. Всушност, основната цел на Владата не е да ги ин-
формира граѓаните за политиките од јавен интерес, туку 
да се промовира себеси и да им наметнува на граѓаните 
вредности, ставови и принципи кои имаат исклучиво кон-
зервативна-патријархална-демохристијанска идеологија. 
Такви се, во прв ред, кампањите за семејните вредности, 
за многудетните семејства и за здравствените реформи 
што го ограничуваат абортусот, кои се многу отворени 
и деректни во промоцијата на идеолошката матрица на 
партијата на власт. Но, и во другите кампањи, помалку 
или повеќе видливо, се повторува истата практика. Еден 
интересен пример за тоа е кампањата за консумирање 
здрава храна. Спотовите се навидум модерни и во стилот 

11  Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2013 година, 
Агенција за аудио и аудиовизулени медиумски услуги, стр. 33, http://
www.avmu.mk/images/Analiza_na_pazarot_za_2013.pdf

на емисиите за готвење на познатиот интернационален 
телевизиски канал „Кичен 24“, но на крајот, сепак, завршу-
ваат со „суптилната религиозна“ препорака на водителот: 
„Трпезата нека ви биде олтар во домот...“12.

Покрај честото вметнување религиски елементи, вла-
дините кампањи изобилуваат и со огромен број патријар-
хални пораки. Тоа е видливо во речиси сите кампањи, од 
оние за семејните вредности, па сѐ до оние за реформите 
во јавната администрација и субвенциите во земјодел-
ството. Мажите најчесто се портретирани како активен 
општствен фактор, односно како „глава на семејството“, 
бизнисмени, земјоделци, а жените се главно претставени 
во нивните стереотипни улоги на мајки, домаќинки, шал-
терски работнички, секретарки и учителки. Дури и во оние 
ситуации кога жените се во улога на докторки, правнич-
ки и слично, тоа не е во насока на промоција на родовата 
еднаквост и еманципација, туку во насока на укажување 
дека жената може да биде успешна, но дека примарно 
треба и мора да се омажи и да роди најмалку три деца.

Во оваа анализа, од низата владини кампањи ги од-
бравме оние кои третираат две исклучително значајни 
морални прашања, семејството и меѓуетничката и меѓуре-
лигиската толеранција. Ги одбравме кампањите за про-
моција на семејните вредности, многудетните семејства и 
ограничувањето на абортусот, како и кампањата за про-
моција на меѓуетничката и меѓурелигиската толеранција 
затоа што начинот на кој се осмислени и вредносните по-
раки што ги испраќаат се проблематични. Тие, преку нави-
дум еманципаторски наратив, всушност промовираат не-
оконзервативни вредности и ги зацврстуваат постојните 
стереотипи и предрасуди.

За секоја од кампањите одбравме по неколку „удар-
ни“ спотови (четири за семејните вредности и абортусот, 
односно три за меѓуетничката и меѓурелигиската толе-
ранција), кои ги анализиравме единечно, според утврдена 
матрица (структура) која ги опфаќа содржината и прет-
поставките (вредносните пораки) на спотовите. 

Во анализата нѐ интересираа следниве прашања:

12  https://www.youtube.com/watch?v=ETv9Jlkj1IE 
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ЧЕТВРТА АНАЛИЗА

1. Кои се вредносните пораки што се праќаат преку 
спотовите?

2. Дали и до која мера спотовите се насочени кон 
промена на факторите кои придонесуваат за прод-
лабочување на двата третирани проблеми - ниски-
от наталитет и лошите меѓуетнички односи? 

3. Дали анализираните спотови ги репродуцираат 
стереотипите, прикажувајќи ги како природни и 
неменливи, со што (не)намерно се промашува цел-
та на кампањите?

На крајот се дадени сумарни заклучоци за кампањите 
што се предмет на оваа анализа.

Кампања за промоција 
на семејните вредности и 
поттикнување на семејствата 
да имаат трето дете
Кампањата за семејните вредности, особено нејзиниот 
дел кој апелира на многудетно семејство, е една од првите 
кампањи на оваа владејачка гарнитура. Всушност, циклу-
сот кампањи кои имаат за цел да создадат општествено 
пожелен образец на живеење, пред сѐ, кај етничките Ма-
кедонци, започа со повикот за обнова на („загрозената“) 
македонска нација, која заради досегашниот начин на жи-
веење и воспитување е на прагот на изумирање. 

Кампањата под наслов „Создајте иднина“, започна во 
2008 година, а спотовите под овој наслов сѐ уште се еми-
туваат. Кампањата беше најавена како поддршка за мла-
дите брачни парови кои претходно не се одлучиле да има-
ат потомство, или пак имаат само по едно или две деца13. 
Оваа кампања беше медиумска поддршка за пакет-мер-
ките на Владата за решавање на нискиот наталитет во 
некои општини во државава14. Овие мерки предвидуваа 
паричен надомест за невработените жени кои родиле по-
веќе од две деца, но само во оние општини каде што има 

13  http://vistinomer.mk/vmro-dpmne-mediumska-kampanja-za-treto-det/ 

14  Ибид

незадоволителен наталитет. Ваквиот селективен пристап 
од многумина беше прочитан како обид на Владата да им 
ги додели бенефициите само на етничките Македонци, 
бидејќи најчесто општините каде мнозинството се Маке-
донци имаат намален наталитет наспроти албанските и 
ромските населени места, каде наталитетот е одржан на 
исто ниво или е зголемен. Овој територијален пристап со 
дискриминаторски резултати беше протолкуван како про-
тивуставен од страна на Уставниот суд во март 2009 годи-
на, а со тоа беше и укинат законот за негово регулирање15.

Сепак, Владата продолжи да дава парични средства 
за третородените деца, додека за мајките на четвртороде-
ните деца предвиде и пензии. И покрај тоа што Владата ја 
прикажа кампањата „Имајте трето дете“ (продолжение на 
„Создајте иднина“) како многу успешна и со ефект на зго-
лемување на наталитетот за 5,7% токму во моментот на 
одлуката на Уставниот суд16, сепак, финансискиот товар за 
државата се покажа како неиздржлив. Затоа, во почетокот 
на 2010 година, Владата одлучи од целиот збир поволно-
сти за многудетните семејства да остави само две: 1) ед-
нократна парична помош од 5.000 денари за првородено 
дете и 2) месечна парична помош од 8.500 денари во вре-
метраење од 10 години, од раѓањето на третото дете во 
семејството17. По овие измени, многудетното семејство се 
претвори во симбол кој се промовира преку скапи спотови 
и кампањи, правејќи од него морален императив поткре-
пен од Македонската православна црква. 

Оваа неколкугодишна кампања која не можеше да го 
задржи нивото на финансиски и други бенефиции за мно-
гудетните семејства, кулминираше во средината на 2013 
година, кога Владата предложи закон за прекинување на 
бременоста со кој се воведуваат далеку построги постап-
ки при изјаснувањето на родителите (мајката пред сѐ) за 
абортус. Овој предлог-закон се соочи со жесток отпор кај 
значаен дел од јавноста, особено кај граѓанските здруже-

15  http://www.bbc.co.uk/macedonian/news/story/2009/03/090318_sud.
shtml 

16  http://kajgana.com/statija_6286.html 

17  http://www.utrinski.mk/?ItemID=EBFFEE1899402444B70E45DF2A310
21E 
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нија кои ги застапуваат родовата еднаквост и правото на 
избор, како и кај опозициските партии во парламентот18. 
Како одговор на жестоките реакции, Владата објасни дека 
со овој предлог-закон само се менува старата терминоло-
гија од постојниот закон донесен во 1977 година, но дека 
сите други одредби се крајно либерални и служат во ин-
терес на заштита на здравјето на жената19. Оваа владина 
политика за ограничување на прекинот на бременоста 
всушност се појави како „присилна мерка“ за зголемување 
на наталитетот. Мерките беа проследени со контроверзна 
и агресивна кампања, чии спотови се дел од оваа анализа.

Паралелно со оваа кампања за намалување на абор-
тусот, како мерка за поткревање на наталитетот, Влада-
та започна со нова позитивна кампања за многудетно 
семејство. Оваа кампања има различен пристап, но носи 
исти пораки, спакувани на пофин и подопадлив начин. 
Кампањата „Семејството и децата се нашето најголемо 
богатство“ всушност претставува продолжение на кам-
пањите „Создајте иднина!“ и „Имајте трето дете“.

Во нашата анализа се вклучени четири спотови од 
кампањите кои се обединуваат околу промоција на семеј-
ните вредности и поттикнување на наталитетот на насе-
лението.

# Наслов Линк Должина

1 Трето дете- семејство https://www.youtube.com/watch?v=s7XEMD8f6Ok минута и 5 секунди

2 Да го спречиме намалениот 
наталитет. Создајте иднина! 

https://www.youtube.com/watch?v=6DIKCIPEer0 41 секунда

3 Избери живот,  
имаш право на избор!

https://www.youtube.com/watch?v=Wm_3Mog57LY 52 секунди

4 Семејството и децата се нашето 
најголемо богатство.

https://www.youtube.com/watch?v=TET8xzS_7eY минута и 9 секунди

18  http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=53013910174
&id=9&setIzdanie=22891 

19  http://kurir.mk/makedonija/vesti/117695-Pogolema-griza-za-zenite-so-
noviot-Predlog-zakon-za-abortus 

Трето дете- семејство: Содржина
Ова е еден од најпопуларните спотови поврзани со кам-
пањата за трето дете и многудетно семејство. Спотот на-
кратко и ефикасно (во 1 минута и 5 секунди) отсликува две 
семејства кои живеат едно до друго и кои имаат сосема 
различна претстава за приоритетите во животот и за на-
чинот на градење семејство.

Првите, Димитрови, се заколнати кариеристи посве-
тени на личната надградба и напредокот во кариерата, 
додека вторите, Николовски, се посветени на љубовта, 
создавањето деца, проширување на семејството и живот 
во многубројна заедница.

Од хронолошки аспект, спотот започнува во 1980 го-
дина, а завршува во 2010 година. Секоја фаза од 30-го-
дишниот развој на двете семејства се отсликува паралел-
но за да се поентира кој е нивниот став спрема семејство-
то и кариерата.

На самиот почеток на спотот, во почетната, 1980 го-
дина, семејството Димитрови (Филип и Ана) разговара за 
деца, при што Ана вели: „Деца? Да, ќе имаме, само не сега. 
Прво треба да дипломирам“. На ова се надоврзува Филип 
заклучувајќи: „Да, млади сме, имаме време“.

Табела 6: Спотови вклучени во анализата
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Во следната сцена се прикажува како младиот бра-
чен пар Николовски (Јана и Никола) воопшто не зборува, 
туку тие страсно се бакнуваат на каучот во нивната днев-
на соба и смеејќи се паѓаат на земјата каде што веројатно 
продолжуваат да водат љубов. Во оваа точка сцената пре-
кинува, но алузијата на водење љубов е недвосмислена. 

Наредната сцена продолжува во 1985 година кај 
брачниот пар Димитрови, каде што Филип ѝ вели на Ана: 
„Уште малку да завршам со магистратурата, па ќе почнеме 
да планираме деца, а?“, на што таа му одговара: „Да, само 
да заштедиме за нов стан, овде нема место за деца“. След-
ната слика го покажува брачниот пар Николовски како си 
игра со едно мало дете, а Јана е видливо бремена со вто-
рото. Повторно не се слуша никаков разговор, туку само 
детски џагор.

Приказната понатаму прескокнува 15 години и ги по-
кажува Димитрови во нивниот луксузен дом, во кој Ана 
наздравувајќи со чаша вино, радосно и енергично му соо-
пштува на сопругот: „Конечно ме унапредија, нема да мо-
жам на породилно некое време, но ќе имаме голем стан со 
две детски соби“, на што Филип додава: „За секое дете по 
една. Ќе имаме две деца“. 

При нивното именување на екранот, пред имињата 
стојат титули со кои се нагласува нивниот професионален 
успех (кај Филип пишува дипл. инж. специјалист, додека 
кај Ана м-р). 

Истовремено, кај Николовски сликата е сосема по-
инаква. Таму таткото Никола ѝ помага на 16-годишната 
ќерка Лена, во тишина и мир да пишува домашна задача. 
Повторно отсуствува секаков разговор.

Три години подоцна, во 2003 година, сцената ги за-
текнува Димитрови (овој пат обележани како проф. д-р 
Ана и дипл. инж. Спец. Филип) како седат сами во уште 
поголем луксуз, а Ана му вели на Филип: „Одбрав универ-
зитет, приватен се разбира“, на што Филип вели „многу до-
бар“, а Ана возвраќа „најдобар“ и дополнува „заштедивме 
доволно за да ги запишеме децата“, а Филип одговара 
„кога ќе дојде време се разбира“. Паралелно кај Николов-
ски, нивниот син Петар кој има веќе 15 години донел дру-
гарка на гости, а мајка му Јана им носи сок за освежување. 

И овој пат кај Николовски нема никаков разговор.
Завршниот чин од приказната се одвива во 2010 го-

дина, во која Димитрови се прикажани како остарени, сед-
нати далеку еден од друг (во сите други сцени беа блиску 
еден до друг, со тесна меѓусебна поврзаност), при што 
Филип чита книга, а Ана гледа телевизија. Во еден момент 
се погледнуваат, а Филип со горчина и без никаков комен-
тар станува и заминува од собата. Нема никаков разговор 
меѓу нив. Сопружниците Николовски, пак, веќе се баба и 
дедо и кај нив е прикажана семејна слава (собир) на која 
се собрани нивните деца со сопругите и сопрузите, како и 
нивните мали внучиња. Целата соба блика од весел џагор, 
нејасни гласови што имплицираат многу народ и пријатна 
и топла семејна атмосфера.

Трето дете - семејство:  
Претпоставки и вредносни пораки 

Овој спот има за цел да го отслика семејниот живот на 
крајно црно-бел начин. Токму затоа како метод на ис-
праќање на пораките е избрана споредбата меѓу животни-
те стилови на две семејства. Начинот на кој се претставе-
ни овие семејства е всушност прикажување на екстремите 
во балансот меѓу приватниот и професионалниот живот, 
без никакви нијанси меѓу двата стила. Од една страна, Ди-
митрови се отсликани како себични кариеристи на кои им 
се најважни титулите и кариерите, додека Николовски се 
прикажани како родители без воопшто да се наведе што 
работат, со што се занимаваат и како финансиски ги издр-
жуваат децата.

Една важна вредносна порака која ја испраќа овој 
спот е дека кариеристите Димитрови само зборуваат за 
тоа како еден ден ќе имаат деца и планираат дури и кол-
ку соби ќе им направат или на кои универзитети ќе ги 
запишат, а од друга страна, кај Николоски нема никаков 
разговор во текот на целиот спот, туку само сцени кои от-
сликуваат ситуација од животот на секој родител (од во-
дење љубов, преку играње со децата, па пречекување на 
нивните пријатели, пишување домашни и забавување на 
семејни прослави). На тој начин се испраќа пораката - не 
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зборувајте и не планирајте многу, туку бргу правете деца 
и оставете животот да ве води напред. Последната сцена 
од спотот сака да испрати најсилна порака во оваа смисла. 
Таму кариеристите Димитрови веќе остарени и осамени 
немаат ништо да си кажат. Во себе носат отуѓеност и гор-
чина затоа што по толку многу планирање и куп заработе-
ни пари, немаат потомство. Николовски, пак, уживаат во 
џагорот на внуците и пораката е дека не е ни важно што 
работеле во животот и колку пари заработиле. Најважно 
од сѐ е дека имаа деца.

 Овие пораки се крајно стереотипни и одат во спро-
тивна насока на тенденциите на современите општества 
за планирање на семејството и посветување внимание на 
негова социјализација и можности.

Понатаму, баналното поставување во екстремна 
противставеност на успешната кариера и создавање-
то семејство има за цел да затвори секаква можност за 
општествена дебата за моделите како да се комбинира 
приватниот и семејниот живот и како да се биде успешен 
во двете. Зошто? Одговорот е едноставен. Таквата дебата 
би го ставила фокусот врз обврските и одговорноста на 
државата во создавањето услови кои ќе овозможат ус-
пешна комбинација на овие две клучни компоненти од 
човековиот живот - приватната и професионалната. 

Токму затоа спотот ги исклучува овие прашања и ги 
турка граѓаните пред биполарен избор: или семејство или 
кариера. Впрочем, со овој спот одговорноста за многудет-
но семејство се турка исклучиво субјективно кон младите 
брачни парови, без никакво вклучување на општествени-
те аспекти на семејниот живот и обврските на државата 
да овозможи соодветен баланс. Ваквото спуштање на 
фокусот кон личната судбина на кариеристите наспроти 
семејните луѓе има за цел да ги потисне прашањата за 
тоа што може државата да направи и да им помогне на 
граѓаните да го искомбинираат професионалниот и при-
ватниот живот и, секако, да нѐ стави пред морничавата и 
неправедна дилема: Дали сакате да остарете богати, ус-
пешни и осамени или сакате да бидете старци опкружени 
со детски џагор, со блиски и сакани луѓе од семејството? 
Личните емоции, стравови и стереотипи се главните точки 

кои овој спот со својата содржина сака да ги допре и да ги 
поттикне.

Да го спречиме намалениот 
наталитет . Создајте иднина!: 
Содржина
Овој спот има исклучиво бројки на население и новоро-
денчиња во Македонија во последните триесетина годи-
ни. Гласот кој го чита текстот има силен, но загрижувачки 
тон, во заднина се слуша детски џагор, а на екранот се 
прикажуваат слики на празни училници, игралишта и лу-
лашки. 

Делови од текстот на спотот гласат вака: „Нашето на-
селение постојано се намалува. Во 2011 година со 2 ми-
лиони жители имаме само 22.770 новороденчиња. Тоа е 
повеќе од двојно намалување. Во изминативе 30 години 
нашите основни училишта загубија 75.000 ученици, 3 500 
училници останаа празни“. Истовремено, на екранот се 
прикажани податоци на кои алудира текстот, според кои 
бројот на ученици во основните училишта е намален од 
273.000 во 1981 година, на 198.000 во 2011 година. 

На самиот крај од краткиот спот, истиот глас преду-
предува: „Семејството и децата се нашето најголемо бо-
гатство. Да не дозволиме да е празно. Децата се нашата 
иднина. Кампања за промоција на основните семејни 
вредности“.

Да го спречиме намалениот  
наталитет . Создајте иднина!:  
Претпоставки и вредносни пораки

Овој спот, стилски сосема спротивен од претходниот, се 
обидува истиот проблем со намалениот наталитет да го 
отслика преку конкретни статистички податоци, кои има-
ат за цел да влијаат отрезнувачки, особено врз младите. 
Токму затоа се потенцира двојното намалување на ново-
роденчињата, како и големото намалување на бројот на 
првачиња за помалку од 30 години. Спотот апелира дека 
ние како општество и заедница се наоѓаме во опасност да 
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згаснеме. Токму оваа опасност претставува еден вид егз-
истенцијална закана за народот, државата и општеството. 
Тоа е клучната порака на овој спот, иако на крајот завр-
шува со паролата дека семејството е нашето најголемо 
богатство.

Вистинската порака е дека општеството е под закана, 
а дека народот е во исчезнување, при тоа алудирајќи пов-
торно на тоа дека граѓаните, а не институциите на власта, 
се тие кои имаат одговорност да го спречат овој процес. 
Тонот и драматичноста на податоците нѐ повикуваат на 
итна акција, без многу дискусија и спорење, бидејќи сите 
клучни пораки се поткрепени и со бројки. А користењето 
бројки е всушност една од најчестите пропагандистички 
методи на Владата. Таа податоците ги претставува како 
апсолутни факти, кои не трпат никакво докажување и дис-
кусија.

Избери живот,  
имаш право на избор: Содржина
Овој спот отсликува сцена во болница, поточно во чекал-
ница на породилно болничко одделение. Во средина на 
сцената стои нервозен и возбуден маж кој со букет цвеќе 
во рака навидум го чека раѓањето на своето дете. Сцената 
е засилена со драматична музика која симболизира исче-
кување на нешто многу важно.

Во продолжение на сцената, доаѓа медицинска сестра 
или лекарка која му вели на „таткото“: „Честитам, аборту-
сот беше успешен, вие тукушто убивте здраво бебе кое 
можеше да порасне во прекрасно момче или девојка“. До-
дека зборува, лекарката/медицинската сестра е насмеана 
како да соопштува убава вест, на пример, раѓање на дете. 
По ова, таа заминува, а мажот се букетот цвеќе се упатува 
на другата страна од ходникот.

Сликата се замаглува, а на екранот се појавува ци-
тат од Мајка Тереза кој истовремено го чита женски глас: 
„Има две жртви во секој абортус: изгубеното дете и изгу-
бената совест“. На самиот крај на екранот се појавува сим-
болот на кампањата со наслов „Избери живот, имаш право 
на избор“.

Треба да напомнеме дека набргу по емитувањето на 
овој спот на телевизиите, а поради реакции во јавноста, 
Советот за радиодифузна дејност (СРД), сегашна Агенција 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесе од-
лука тој да не се емитува во оригинална форма пред пол-
ноќ20. По оваа одлука на СРД, Владата повторно го објави 
истиот спот, со таа разлика што во моментот кога лекарка-
та/медицинска сестра му вели на мажот: „Тукушто убивте 
здраво бебе“, врз сликата стои натпис „Цензурирано од 
Советот за радиодифузија на Република Македонија“21, 
придружен со звук на сирена. 

Избери живот, имаш право на избор: 
Претпоставки и вредносни пораки

Овој спот е еден од најконтроверзните спотови објавени 
во Македонија. Во него, креаторите создаваат атмосфе-
ра на среќно исчекување да се роди дете, сѐ до момен-
тот кога на „несудениот татко“ цинично му честитаат дека 
абортусот е успешен и дека убил здраво бебе. Оваа нео-
чекувана и морбидна пресвртница има за цел да предиз-
вика морници кај гледачите и таа асоцијација да биде 
нераскинливо и силно поврзана со абортусот и неговото 
значење. Во таа смисла, пораката затвора секаква дебата, 
квалификувајќи го абортусот како убиство, а во случајот 
имплицирајќи дека таткото е тој кој е виновен за тоа. 

Овој морбиден спот е поткрепен и со порака од свет-
ски авторитет како Мајка Тереза, кој вообичаено се повр-
зува со хуманост, но и со религија. 

Најпосле, овој спот оди во сосема спротивна насока 
од неговата крајна порака. Од една страна, упатува пора-
ка „избери живот, имаш право на избор“, а од друга стра-
на, изедначувајќи го абортусот со убиство, всушност ја 
испраќа пораката дека „немаш право на избор“, односно 
дека мораш да го избереш она што ти го сугерира Влада-
та, бидејќи другата опција е да бидеш убиец. 

Ваквиот спот предизвика бурни реакции во јавноста и 
барања на граѓанските организации за негово комплетно 

20  http://www.radiomof.mk/koj-si-igra-majtap-so-sovetot-za-radiodifuzija/ 

21  http://24vesti.mk/za-vladata-sovetot-za-radiodifuzija-vrshi-cenzura 
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повлекување. Целата кампања за многудетно семејство и 
против абортусот со овој спот достигна негативна кулми-
нација, која Владата се обиде да ја амортизира со следни-
от циклус спотови.

Семејството и децата се нашето 
најголемо богатство: Содржина
Во овој спот е прикажана исповедта на еден постар човек 
кој го раскажува искуството на неговото семејство и ис-
праќа „татковска“ порака до помладите генерации. 

Старецот седи на стол, го прелистува албумот со се-
мејни фотографии и раскажува. Секоја негова реченица 
има соодветна фотографија од албумот, приказната тече 
вака: „Прабаба ми имаше седум деца кои ги протурка 
низ две војни. Баба ми пет деца. Исто така, низ најголе-
мата светска војна. Уста повеќе значеше глад за сите. Ние 
бевме четири браќа и сестри. Немавме многу, но ништо 
не ни недостигаше. Денешниве млади - чекај сега работа, 
стан, немаме пари, има време...“

Потоа човекот го затвора албумот, се врти кон каме-
рата и вели: „Ние што сме при крај на патот немаме многу 
време. Сакаме да се порадуваме на многу внуци. Да зна-
еме дека некој останува позади нас. А на младите да им 
кажам дека еден ден кога ќе остарат никој нема да ги ра-
дува повеќе од нивните деца и внуци. Сѐ поминува, и ка-
риерата, и гужвите и проблемите...семејството е најважно, 
а децата и семејството се нашето најголемо богатство, на-
шата најголема радост“. По оваа заклучна порака следува 
кајрон со мотото на кампањата „Семејството и децата се 
нашето најголемо богатство“.

Семејството и децата  
се нашето најголемо богатство:  
Претпоставки и вредносни пораки

Од овој спот може да се согледа дека Владата се обидува 
да ги вгради научените лекции од реакциите на јавноста за 
претходните кампањи. Спотовите со осуда на семејство-
то-кариеристи, со бројки кои укажуваат на страшен пад на 

наталитетот и секако морбидните спотови против аборту-
сот, јавноста ги перципираше како агресивни и негативни. 
Затоа, пристапот во овој спот од нов циклус на кампањата 
не е воопшто агресивен, негативен и морбиден. Напротив, 
тој е повеќе во форма на искрено сведоштво и татковска, 
односно дедовска лекција за убавината на семејниот жи-
вот и вредноста на семејството, особено пред крајот на 
животот.

Всушност, најголемиот дел од пораките од претходни-
те спотови се содржани и во пораките на овој старец, но на 
еден поинаков начин. Тој нагласува дека сѐ во животот е 
минливо освен семејството и дека сите проблеми, обврски 
и задачи поминуваат, а семејството е тоа кое дава најголе-
ма радост, како и сознанието дека останал некој „зад нас“. 
Истото го порачува и спотот за трето дете од почетокот на 
нашата анализа, но таму пораките се многу попретенциоз-
ни и поагресивни. Во овој спот тие се спакувани во добри-
на, искреност и личен печат на раскажувачот.

Понатаму, како постар човек, раскажувачот се обиду-
ва на еден поедноставен и помек начин да им одговори 
на младите кои се плашат да оформат семејство заради 
финансиската несигурност и неможноста да им обезбедат 
квалитетен живот на сопствените деца. Тој тоа го прави 
нагласувајќи дека нашите предци во многу потешки ус-
лови на светски војни, глад и сиромаштија успевале да 
одгледаат и по четири, пет или дури и седум деца, на кои 
„ништо не им фалело“. Оваа порака треба да ги охрабри 
младите да не се грижат многу за животните услови и си-
гурноста, туку да мислат само на убавината на семејниот 
живот. Сепак, и овој пристап не само што не решава ни-
какви дилеми, тој и не поттикнува дискусија за нив. На-
против, Владата, преку главниот раскажувач, повозрасен 
и поискусен авторитет, иако посуптилно, сепак отворено и 
директно повторно го наметнува ставот дека треба да се 
има многудетни семејства, и тоа по секоја цена. 
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Кампања за промоција 
на меѓуетничкиот и 
меѓурелигискиот соживот
Во мај 2012 година, медиумите пренесоа дека Владата 
објавила оглас со кој бара маркетинг-агенција која тре-
ба да изработи кампања за промоција на вредностите 
на меѓуетничкиот и меѓурелигискиот соживот во Маке-
донија.22 Огласот беше објавен само неколку седмици по 
масакрот кај Смиљковското Езеро, односно само неколку 
дена по извршените апсења на осомничените за убиство-
то, кои беа етнички Албанци. Огласот временски се покло-
пи и со протестите на муслиманите во Скопје, против овие 
апсења кои, според нив, беа политички мотивирани.23 Со 
други зборови, Владата го објави огласот во време кога 
меѓуетничките и меѓурелигиозните односи во Македонија 
се соочуваа со најголемите предизвици по конфликтот во 
2001 година.

22  http://daily.mk/vesti/vladata-so-nova-kampanja-za-megjuetnichki-
sozhivot 

23  http://www.makdenes.org/content/article/24570142.html 

Кон крајот на 2012 година, медиумите пренесоа дека 
Владата одвоила 573.000 евра за осмислување и реали-
зација на кампања за промоција на вредностите на меѓу-
етничкиот и меѓурелигискиот соживот. Средствата беа по-
делени на пет маркетинг-агенции, а лавовскиот дел ѝ при-
падна на агенцијата Република.24 Во рамките на капањата 
беа изработени низа телевизиски спотови, од кои повеќе-
то се достапни на интернет. Еден од спотовите изработени 
во рамки на кампањата, спотот “10 метри одвоени - Ден на 
заедничка молитва“, на агенцијата Њу Момент, привлече 
големо внимание во јавноста, затоа што беше награден со 
„Канскиот лав“, кој во светот на маркетингот е еквивалент 
на Оскар. 

Во оваа анализа нѐ интересираат три спота од кам-
пањата, кои се прикажани во Табела 7.

24  http://daily.mk/vesti/sozhivot-na-bilbordi-i-tv-ekrani

# Наслов Линк Должина

1

Сонцето изгрева за сите!  
СИТЕ СМЕ ИСТ ТИМ – 1  
(Мораме да научиме да 
соработуваме, бидејќи заедно 
губиме и заедно победуваме)

https://www.youtube.com/watch?v=gJ2UoHozMEQ 
46 секунди

2
Сонцето изгрева за сите!  
СИТЕ СМЕ ИСТ ТИМ - 2  
(Нѐ болат истите работи)

https://www.youtube.com/watch?v=T9V1IvtoJ-A 
21 секунда

3 Сонцето изгрева за сите! Победи ги 
предрасудите, сите сме ист тим.

https://www.youtube.com/watch?v=Y130JuR3NH0 54 секунди

Табела 7: Спотови од кампањата вклучени во анализата
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Мораме да научиме да соработуваме: 
Содржина
Во спотот се прикажани млади фудбалери кои тренираат 
на фудбалски терен, поделени во два тима. Едниот тим 
носи црвен дрес, врз кој има потемен елек, а членовите 
на другиот тим ги носат истите дресови, со тоа што врз 
горниот дел од дресовите имаат облечено посветли еле-
ци, за да се разликуваат од другиот тим на тренингот, што 
е честа пракса при вежбањето. Кадрите наизменично се 
менуваат – по неколку блиски кадри од теренот, следува 
по еден краток кадар од стадионот, кој е исполнет со ма-
кедонски навивачи со знамиња и други реквизити.

Во осмата секунда од спотот, еден фудбалер во пос-
ветол елек повлекува одзади еден противнички фудбалер 
со потемен елек, по што повлечениот фудбалер неколку-
пати се превртува на теренот. Веднаш се менува кадарот 
и се прикажува публиката која скока. Потоа се појавува 
млад фудбалер од 17 или 18 години (со посветол елек, н.з. 
фудбалерот што направил фаул), снимен во анфас, кој на 
српски јазик вели: „Морамо бити агресивни и употреби-
ти силу“. (Мораме да бидеме агресивни и да употребиме 
сила). 

По оваа изјава се повторуваат наизменични кадри од 
трибините на стадионот и од теренот, сѐ додека еден од 
фудбалерите (со потемен елек) не направи лизгачки старт 
врз противнички фудбалер (со посветол елек). Следува 
кадар од стадионот, каде што двајца македонски навива-
чи изразуваат негодување. Во следниот кадар се појавува 
млад фудбалер, снимен во анфас, кој на албански јазик 
вели: „Këtu s’ka kompromis“ (Тука нема компромис). Од 
снимката не е сосема јасно дали овој фудбалер кој ја дава 
изјавата има темен или светол елек, односно видлива е 
посветла прерамка само преку едното рамо.

По изјавата на фудбалерот, повторно следува наи-
зменично кадрирање од трибините и од теренот. Во еден 
момент, фудбалер со потемен елек прави старт од напред 
врз фудбалер со посветол елек. Станува збор за тактички, 
паметен фаул, кој не е прегруб, туку има за цел да прекине 
противничка акција. Во следниот кадар се појавува фуд-

балер кој на македонски јазик вели: „Да изиграме попа-
метно од другите и да се избориме за своето“. 

Мечот завршува, фудбалерите почнуваат да ги со-
блекуваат елеците и да излегуваат од теренот. Дотогаш 
црнобелата снимка се претвора во снимка во боја. Пара-
лелно, женски глас се надоврзува на Македонецот: „...но, 
најважно мораме да научиме да соработуваме, бидејќи 
заедно губиме и заедно победуваме. Сите сме ист тим. 
Сонцето изгрева за сите“. Во последните кадри е прика-
жан и слоганот на кампањата.

Мораме да научиме да соработуваме: 
Претпоставки и вредносни пораки 

Главната порака на спотот се испраќа преку фактот дека 
всушност играат луѓе од ист тим, кои поради потребите 
на играта (тренингот) времено се поделени на два тима 
(затоа постојат два вида елеци). Сето ова прави алузија 
на меѓуетничкиот живот во Македонија и сугерира дека 
станува збор за игра во која сите имаат определена улога, 
иако на крајот сите му припаѓаат на истиот тим - Македо-
нија. Главната порака е моќна и јасна - сите, без разлика 
на националната и етничка припадност, сме ист тим, иако 
ја играме играта како да сме од различни тимови.

Играта е прикажана како црно-бела и во неа не е 
сосема јасно кој е „агресор“, а кој „жртва“, односно какви 
се улогите на играчите на тренингот. Ваквата црно-бела 
слика не е случајна, туку е во согласност со доминантната 
перцепција на публиката на која менаџирањето на меѓу-
етничките односи ѝ предизвикува мачнина и нелагодност. 
На крајот, фудбалерите ги соблекуваат елеците и снимка-
та е во боја, а целата атмосфера е пооптимистичка. И тоа 
не е случајно - со оваа промена се укажува на посакува-
ната состојба, во која разликите исчезнуваат и се нереле-
вантни, а општеството станува поподносливо и поблиску 
до идеалот на публиката.

Базична претпоставка на спотот е дека постојат ет-
нички разлики кои се природни – припадниците на секоја 
етничка група носат определени природни карактеристи-
ки и затоа во спотот се прикажани како стереотипизирани. 
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Во спотот не се таргетираат предрасудите и стереотипите 
кои етничките заедници ги имаат едни спрема други (на 
пример, преку укажување на нивната апсурдност), туку 
националните и етничките разлики се прикажани како 
неизбежни и природни. Целта на спотот не е да ги мену-
ва стереотипите и да ја еманципира публиката, туку да го 
репродуцира статус-квото.

Автентичноста и етничката припадност на протагони-
стите исто така се конструира преку нагласување на сте-
реотипите кои ги имаме едни за други. Србинот, кој грубо и 
неспортски го повлекува противникот одзади, и кој својот 
потег го оправдува со потребата за покажување агресија 
и сила, е метафора за политиката на целата етничка за-
едница. Албанецот, кој грубо напаѓа со лизгачки старт и 
за кого не е јасно дали е агресор или жртва, односно не 
е јасно на чија страна е во играта, исто така, претставува 
стереотипизирана слика за целата албанска етничка заед-
ница. На крај, претставата за Македонецот која се креира 
во спотот е поинаква од доминантниот наратив за вик-
тимизација на македонскиот народ. Имено, фудбалерот 
Македонец прави нешто што во фудбалот се смета за па-
метен, тактички фаул, со кој осуетува противничка акција. 
Освен тоа, за разлика од фаулите на останатите фудба-
лери кои прават валкани и груби фаули, Македонецот го 
прави стартот однапред. Македонецот напаѓа, ама е фер, 
бидејќи напаѓа преемотивно. И неговата изјава ја потвр-
дува оваа посакувана самоперцепција, затоа што својата 
игра ја оправдува како попаметна од играта на другите, со 
цел „да се избориме за своето“. Со сето ова се рефлектира 
идеална самопретстава која е позитивна, како и перцеп-
ција на загрозеност.

Целиот спот ја отсликува доминантната конзерватив-
на и националистичка идеологија на владејачката гарни-
тура во Македонија. Во спотот, единствената политички 
релевантна припадност е етничката, а не класната или ка-
ков било друг идентитет. Доколку изработувачот на спо-
тот одбере преку класната припадност да бара заеднички 
точки меѓу припадниците на различните етнички заедни-
ци, со тоа би се укажало на повеќеслојноста на идентите-
тот и можноста на припаѓање на други идентитети освен 

на етничкиот, со што би се начнала доминацијата на ет-
ничкиот идентитет како најрелевантен. Затоа разликите 
се прикажани како неменливи, а улогите се стереотипи-
зирани.

Иако навидум изгледа дека спотот промовира инклу-
зија („сите сме ист тим“), „сите“ всушност се однесува на 
македонската етничка заедница. Тоа е видливо во публи-
ката и симболите кои се присутни на трибините, а кои се 
исклучиво етнички македонски. Етничките Македонци, 
односно мажите од оваа заедница се всушност главната 
(и единствена) целна група на овој спот. Македонците се 
тие кои се повикани да толерираат, „да бидат попаметни 
од другите“.

Нè болат истите работи: Содржина 
Овој спот е пократок од претходниот и трае 21 секунда. 
Протагонистите во овој спот се истите како и во претход-
ниот спот. Тоа се младите фудбалери Србин, Албанец и 
Македонец, сите облечени во црвен дрес на македонската 
фудбалска репрезентација. Спотот е снимен на фудбал-
ски терен со празни трибини.

Во првиот кадар, во анфас е снимен младиот фудба-
лер, Србин кој на српски јазик вели: „Мораш бити опрезан 
са њима“. (Со нив мораш да бидеш внимателен). Потоа се 
врти надесно и во следниот кадар се појавува младиот 
фудбалер Албанец кој на албански вели: „Да не им свртиш 
грб“. Потоа Албанецот ја врти главата надесно, а во след-
ниот кадар се појавува младиот фудбалер Македонец кој 
вели: „Знаат да те удрат ниско“.

Потоа еден по еден си ги ставаат рацете врз долниот 
дрес за да си ги заштитат тестисите и прават таканаречен 
жив ѕид. Кадарот се менува и од зад грб е снимен фудба-
лер кој изведува слободен удар, додека нашите протаго-
нисти се во живиот ѕид и скокаат во обид да се заштитат 
од ударот. Во заднина оди женски глас со изјавата: „Нè 
болат истите работи. Сите сме ист тим. Сонцето изгрева 
за сите“. Визуелно, спотот завршува со прикажување на 
логото на кампањата.
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Нè болат истите работи:  
Претпоставки и вредносни пораки

И во овој спот, базична претпоставка е дека постојат ет-
нички разлики кои се природни – припадниците на секоја 
етничка група се прикажани како да имаат определени 
карактеристики, кои се базирани на стереотипите кои се 
вкоренети во нашиот контекст. Со спотот овие стереотипи 
не се релативизираат ниту доведуваат под знак прашање, 
туку дополнително се легитимизираат и утврдуваат.

Младиот фудбалер Србин повикува на внимателност 
во односите со Албанците, што е јасна алузија на недовер-
бата која постои во реалниот живот меѓу двата народа. 
Албанецот, пак, повикува на внимателност со Македонци-
те, што имплицира дека можат да бидат опасни и можат 
да наштетат доколку им “го сврти грбот“, односно доколку 
се опушти и не е постојано на „готовс“. И неговата изјава е 
јасна паралела на тоа како се сфаќаат односите меѓу Ал-
банците и Македонците во реалниот живот – како односи 
на недоверба, тешки договори и постојано преговарање. 
Македонецот, пак, го има последниот збор и има најде-
фанзивна позиција – за сите останати смета дека „можат 
да удрат ниско“, дека се непредвидливи и неискрени во 
намерите. За разлика од претходниот спот, овде Македо-
нецот е жртва. Не напаѓа од претпазливост, туку се брани 
и е виктимизиран, нападнат е од сите страни и жали што 
останатите се непредвидливи и му наштетуваат.

И во овој спот целна група повторно се мажите, осо-
бено фудбалските фанови кои ги разбираат правилата на 
фудбалската игра и можат да ја разберат како метафора 
за односите кои владеат во реалниот живот. 

Како заеднички именител на трите претставници на 
етникумите со кој треба да се релативизираат разликите и 
да се посочи на заедништвото, идејниот творец на спотот 
ја одбрал машкоста. Слоганот “Нè болат истите работи“ 
јасно асоцира на тестисите, кои се еден од најнежните и 
најранливи делови од машкото тело, а воедно претставу-
ваат симбол на плодност и машкост. Оттука, пораката е 
јасна – исти сме во желбата да ја зачуваме својата маш-
кост, својата гордост и во намерата да останеме неповре-

дени. Дополнителен елемент со кој и покрај разликите 
се зајакнува заедништвото е надворешната опасност, 
која е симболизирана преку поставувањето на живиот 
ѕид составен од припадниците на сите етникуми. Живиот 
ѕид симболизира заедничка одбрана од загрозеноста на 
машкоста, која и покрај културните разлики е нешто што е 
претставено како универзално и заедничко.

Победи ги предрасудите,  
сите сме исти: Содржина
Во првата сцена, младо момче во раните дваесетти годи-
ни е седнато на мермерни бели скали и очекува некого. Во 
заднината се гледаат неколку цилиндрични бели столбо-
ви и поупатените веднаш можат да препознаат дека ста-
нува збор за Споменикот на паднатите херои во скопскиот 
Жена-парк.

Во сцената радосно влетува девојка, која седнува до 
него, по што почнуваат да разменуваат нежности – се ми-
луваат по дланките, а тој ја милува и по главата. Во левиот 
дел од екранот се појавува кајрон на кој пишува: Марко 
и Јана (24 години). Имаат по 5 литри крв и 206 коски во 
телото.

Почнува втората сцена, во која одблизу е снимена по-
возрасна госпоѓа која стои во место, додека од заматена-
та заднина дотрчува момче со ранец преку едното рамо. 
Госпоѓата се врти кон него, а момчето ѝ ја подава својата 
подлактица нудејќи ѝ помош, која госпоѓата ја прифаќа. 
Со другата рака госпоѓата се потпира на бастун, додека 
момчето ѝ помага да оди. Насмеано разговараат, во зад-
нината се појавува сиво-бела џамија, а едно возило заста-
нува и им дава предност да ја поминат улицата на пешач-
киот премин. Десно на екранот се појавува кајрон на кој 
пишува: Агрон (18 години) и баба Теута (77 години). Имаат 
600 мускули и 77 органи во телото.

Потоа почнува третата сцена, на која е прикажан 
правлив терен на кој се гледаат детски нозе како играат 
фудбал. Подобро упатените гледачи знаат дека дејството 
се одвива под железничката станица во Скопје (се гледа-
ат гломазни цилиндрични бетонски столбови), додека во 
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заднина се гледаат очаци и индустриски објекти. Се одда-
ва впечаток дека станува збор за предградие, за супстан-
дардни услови. 

Сето тоа не ги спречува лудориите на растрчаните 
мали деца - некое од нив дава гол, сите се радуваат и пра-
ват акробации. Едно дете притрчува кон младата мајка, 
која е облечена во шарен џемпер и која оддава впечаток 
на неуредност. Двајцата се прегрнуваат, а лево на екранот 
се појавува кајрон на кој пишува: Амди (7 години) и Атиџе 
(28 години). Имаат по 80% вода во телото и вдишуваат по 
788.400.000 пати во животот.

Во четвртата сцена се гледаат протагонистите од 
претходните три сцени како пешачат близу едни до други, 
во толпа луѓе. Во следниот кадар се прикажува Камениот 
мост во Скопје снимен од страна, а потоа и од горе, по што 
толпата на мостот се претвора во натпис со црвени бук-
ви на бела заднина: „СИТЕ СМЕ ЛУЃЕ – СИТЕ СМЕ ИСТИ“. 
На почетокот на четвртата сцена длабок машки глас ги 
изговара следните реченици: „Можеме да бидеме различ-
ни по култура, да припаѓаме на различна етничка група 
и религија, да имаме различна работа и начин на живот, 
но одвнатре никој не е различен. Сите сме луѓе, сите сме 
исти. Победи ги предрасудите. Кампања за меѓуетнички и 
меѓурелигиски соживот“.

Победи ги предрасудите, сите сме исти: 
Претпоставки и вредносни пораки

Општиот тон на овој спот е далеку пооптимистички од то-
нот на претходните два. Во спотот се прикажани сцени од 
секојдневниот живот – пар кој разменува нежности, внук 
кој ѝ помага на својата баба, деца кои играат фудбал. За 
разлика од ограничената целна група на претходните 
спотови, целната група на овој спот е поширока. На прв 
поглед, пораките се политички коректни и одат во насока 
на промоција на основната порака – сите сме исти и покрај 
разликите.

Сепак, стереотипизацијата и во овој спот е нагласена, 
што е видливо во начинот на кој се портретираат припад-
ниците на различните етнички заедници. 

На пример, Македонците Марко и Јана се 24-годиш-
ни и се среќаваат во уредениот Жена-парк во центарот на 
градот, кој е населен речиси исклучиво со етнички Маке-
донци. Жена-паркот кај поупатените е асоцијација за парк 
на заљубените парови, на првите љубови и нежноста. 
Облечени се убаво и модерно, немаат деца и не живеат 
заедно, иако се заљубени. Целата сцена зрачи со љубов, 
интимност и емотивност, но и со слобода. Марко и Јана се 
претставници на западно-ориентираната етничка маке-
донска младина на која личната слобода и е пред сѐ.

Втората сцена се случува во муслимански дел од гра-
дот што е видливо од џамијата, што укажува на тоа дека 
Албанците, по правило, живеат на левата страна од река-
та Вардар. Осумнаесетгодишниот Агрон притрчува да ѝ 
помогне на возрасната госпоѓа да го помине пешачкиот 
премин. 

Интересно, овој начин на презентација имплицира 
една позитивна слика за Албанците, која е од поново вре-
ме. Имено, иако се муслимани (џамија во заднината), тие 
се и модерни, фаќаат чекор со времето (модерно, а не тра-
диционално облечени; ранецот укажува на тоа дека Агрон 
е матурант). 

Понатаму, овој тип на отсликување на реалноста 
потврдува и еден од ретките позитивни стереотипи кај 
етничките Македонци за Албанците и за кој жалат дека 
самите го изгубиле – а тоа е дека Албанците знаат да 
почитуваат што е последица на традицијата. Всушност, 
почитта и традицијата се лајтмотивот на целата сцена со 
етничките Албанци. 

 Освен тоа, фактот што едно возило најпрописно за-
станува на пешачкиот премин, оди во спротивност на сте-
реотипот дека Албанците се лоши и недисциплинирани 
возачи. Затоа, редот е уште една од карактеристиките кои 
спотот ги имплицира за Албанците.

Помалку розова е сликата за Ромите. Додека оста-
натите сцени се одвиваат во урбана и уредена средина, 
ромските деца играат фудбал на валкан и правлив терен, 
во опскурно предградие, на маргините, под железничката 
станица. Ромката Атиџе има само четири години повеќе од 
македонката Јана, но веќе го има седумгодишниот Амди. 
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За разлика од етничките Македонци кои ги водат интим-
носта и слободата, и од Албанците кои знаат да почитува-
ат и сакаат ред, Ромите се претставени како сиромашни 
и водени од нематеријалното, од емоциите, радоста и об-
ичните, приземни работи. Со тоа се потврдуваат општите 
стереотипи и предрасуди на кои се изложени Ромите во 
нашето општество.

Интересно е да се погледне симболиката на органите 
со кои се поврзува секоја од етничките заедници. Маке-
донците Марко и Јана се поврзани со крв и коски. Крвта 
како симбол најчесто се поврзува со суштината на жи-
вотот, животната сила и наследството. Коските, од друга 
страна, симболизираат постојаност (нешто од нас што ос-
танува и откако ќе заминеме од овој свет), земја, трајност и 
вечност. Исто така, многу често се прикажувани како стол-
бови, односно рамка која го држи телото. Албанците, пак, 
се поврзани со мускулите и телесните органи. Асоција-
цијата на мускулите е јасна – се однесува на физичката 
сила која се користи за заплашување или за убедување. 
Фразата „на мускули“ на македонска значи „на сила“. 
Ромите, се поврзани со водата и воздухот, кои се два од 
класичните елементи, а кои се сметани за супстанци во 
најчиста форма. На тој начин се имплицира дека се нера-
сипани од културата и општеството, дека живеат најчист 
живот воден од базичните потреби (вода и воздух) и дека 
се поедноставни во однос на останатите. 

Како генерален заклучок, дел од пораките во спотот, 
а особено оние кои се поексплицитни и се однесуваат на 
Албанците, одат во спротивност со доминантната пер-
цепција и за нив може да се каже дека ги уриваат пред-
расудите кои постојат меѓу Албанците и Македонците. 
Сепак, дури и во експлицитните пораки, Ромите се прет-
ставени во согласност со стереотипите и предрасудите 
кои постојат за нив во општеството. Пораките, пак, кои се 
имплицитни и суптилни, а кои можат да се протолкуваат 
низ анализа на определените делови од телото, со кои се 
асоцираат претставените етнички групи, одат целосно во 
насока на утврдување на стереотипите кои се вкоренети 
во општеството.

Заклучоци
 � Основната цел на Владата преку кампањите не е да 

ги информира граѓаните за политиките од јавен ин-
терес, туку да се промовира себеси и да им наметне 
на граѓаните вредности, ставови и принципи кои има-
ат исклучиво конзервативна- патријархална-демох-
ристијанска суштина. Такви се во прв ред кампањите 
за семејните вредности, за многудетните семејства и 
за здравствените реформи што го ограничуваат абор-
тусот. Овие кампањи, како и кампањата за промоција 
на меѓуетничката и меѓурелигиската толеранција и 
соживот, преку навидум еманципаторски наратив, 
всушност промовираат неоконзервативни вредности 
и ги зацврстуваат постојните стереотипи и предра-
суди. Всушност, тие се многу отворени и деректни во 
промоцијата на идеолошката матрица на партијата на 
власт. Но и во другите кампањи, помалку или повеќе, 
се повторува истата практика. 

 � Владините кампањи изобилуваат и со огромен број 
патријархални пораки. Тоа е видливо во речиси сите 
кампањи, од оние за семејните вредности, па сѐ до 
оние за реформите во јавната администрација и суб-
венциите во земјоделството. Мажите и жените најчес-
то се портретирани во своите стереотипни општест-
вени улоги и ваквиот начин на медиумско претставу-
вање не оди во насока на промоција на родовата 
еднаквост и еманципација, туку во насока на „бетони-
рање“ на постојните родови стереотипи и предрасуди.
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 � Во кампањите за семејните вредности, Владата цр-
но-бело, односно во манихејски стил ги отсликува 
приватниот живот на граѓаните и очекувањата на 
државата од секое семејство. Оние кои немаат, не 
можат да имаат или, пак, не сакаат да имаат деца се 
оцрнети како себични кариеристи кои не знаат што 
е топол дом и вистинска љубов. За разлика од нив, 
многудетните семејства се исполнети со радост и љу-
бов.Тие воопшто не се грижат како ќе му обезбедат 
квалитетен живот на своето потомство, зашто, според 
Владата, работите „сами од себе се средуваат“, а ако 
не, тогаш тука се „баба и дедо“. 
На ваков начин, Владата не само што ја амнестира 

државата од каква било одговорност за креирање соод-
ветна демографска политика, туку одговорноста целосно 
ја префрла на граѓаните и нивните семејства. Исто така, 
таа се однесува крајно дискриминирачки и нееманципа-
торски во однос на своите граѓани. На пример, Владата 
се меша директно во приватниот живот на граѓаните и ги 
турка пред биполарен избор: или семејство или кариера. 
Исто така, Владата наместо да се залага за квалитетен жи-
вот на граѓаните и да промовира современо семејство, таа 
го „враќа во игра“ и го промовира проширеното семејство 
составено од баби, дедовци, синови, ќерки, внуци и др.

Кога станува збор за абортусот, власта оди и пода-
леку. За неа, секој оној што абортира, што се согласил на 
абортус или го поддржува е убиец и треба да чувствува 
вина поради тоа. За Владата, едноставно нема простор 
за каква било дискусија или дилема во однос на тоа дека 
секое семејство треба да има повеќе од три деца и дека 
абортусот треба да биде забранет, односно ограничен. 
Нејзините кампањи се исклучиво еднонасочни и пропа-

гандистички. Таа не информира, тука нематнува, но и 
суптилно се заканува.

 � Кампањата за меѓиетничката и меѓурелигиската то-
леранција тргнува од базичната претпоставка дека 
постојат етнички разлики кои се природни, односно 
припадниците на секоја етничка група имаат опреде-
лени карактеристики, кои се базирани на стереоти-
пите вкоренети во нашиот контекст. Анализираните 
спотови не ги отфрлаат или релативизираат овие сте-
реотипи, ниту пак ги доведуваат под знак прашање. 
Напротив, преку оваа кампања тие дополнително се 
легитимизираат и утврдуваат. Во спотовите не се тар-
гетираат предрасудите и стереотипите кои етничките 
заедници ги имаат едни за други (на пример, преку 
укажување на нивната апсурдност), туку национални-
те и етничките разлики се прикажани како неизбежни 
и природни. Или со други зборови, целта на Владата 
не е да ги надминува стереотипите и да ја еманципира 
публиката, туку да го репродуцира статус-квото и да 
создава привид на меѓусебно разбирање и соживот.
Анализираните спотови ја отсликуваат доминантна-

та конзервативна и националистичка идеологија на вла-
дејачката гарнитура во Македонија. Единствената поли-
тички релевантна припадност е етничката, а не класната 
или каков било друг идентитет. Доколку изработувачот 
на спотовите, на пример, се обиде преку класната при-
падност да бара заеднички точки меѓу припадниците на 
различните етнички заедници, со тоа би укажал на по-
веќеслојноста на идентитетот и можноста на припаѓање 
на други идентитети освен на етничкиот, и на ваков начин 
би ја начнал доминацијата на етничкиот идентитет како 
најрелевантен. Бидејќи намерата на власта е очигледно 
спротивна, разликите во анализираните спотови се при-
кажани како неменливи, а улогите се стереотипизирани.
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Introduction

he NGO Info-centre, with financial support of Foundation Open 
Society Institute Macedionia (FOOM), in the period December 
2013 – December 2014, implemented a monitoring of Govern-
ment’s and Government representatives’ public relations prac-
tices.

The aim of the monitoring is to determine if the execu-
tive branch truly and timely informs the public about the implementation 
of public policies, its activities, results and achievements, existing prob-
lems, and to determine what types of messages the Government sends to 
Macedonian citizens.

This publication contains four analyses: analysis of Government’s 
public communication methods, tools and messages; analysis of Govern-
ment’s communications related to the so-called “Makedonska Banka” 
case; analysis of the Prime Minister’s speeches; and analysis of Govern-
ment’s media camapaigns.

The authors of the analyses are: Ljupco Petkovski, M.A., Bojan Maricic, 
M.A. and Biljana Bejkova. 

T
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Does the Government 
Inform or Does it 
Engage in Propaganda?

his First Report covers the periods of New Year’s Season and the 
post-Holiday Season, i.e. the period from December 20, 2013 
to January 30, 2014. The subject of this analysis are the official 
press releases of the Government and its ministries, published 
on the official websites of the Government; the information on 
the work of the executive branch, published by the state news 

agency MIA; the statements and interviews given by Government rep-
resentatives and representatives of the ruling parties to the media, with 
special focus on the official New Year’s address by the Prime Minister 
Nikola Gruevski, and his New Year’s interview for the First Programming 
Service of the Macedonian Television (MRT1).

Black and White Propaganda
The monitoring of the public relations practices of the Government and its 
representatives shows that during the period covered by this report, the 
executive branch was extremely active and acted as if on a perpetual cam-
paign trail. On the eve, during and after the Holiday Season, through the 
moment of writing of this Report, the Prime Minister and the ministers 
constantly, every day, talked about the achieved successes of the previ-
ous period and constantly promised and announced new economic, social 
and healthcare policies and measures. Following the media reports, infor-
mation published by MIA and the press-releases of the Government and 
individual ministries, we could conclude that, during this period, a series 
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of debates and meetings with the citizens were organized 
on the local level; there were ribbon cutting ceremonies for 
sewage systems, electric sub-stations, border crossings; 
ground-breaking ceremonies for a new clinical hospital, re-
pair of flood control channels; the reconstruction of one and 
ground-breaking ceremony for building of news theatres 
were held; new books and editions were promoted; there 
were visits to water-management systems; and, in addition 
to the New Year’s special draw of the winners in the “Fiskalna 
vo raka – nagrada bez maka” awards game (“Save you Bill - 
Get Award”), a special postal stamp dedicated to the Govern-
ment sponsored game was promoted. 

The Government activities followed one another as if on 
a production line, and most active and most visible in the me-
dia were the Prime Minister Gruevski, Deputy Prime Minister 
and finance minister Zoran Stavrevski, minister of health 
Nikola Todorov, minister of transport and communications 
Mile Janakievski, minister of agriculture Ljupčo Dimovski, 
minister of culture Elizabeta Kančeska Milevska, and minis-
ter of environment Abdulakim Ademi.

The analysis of contents published by the media and cre-
ated by the Government, points out that, undoubtedly, in the 
communication of the executive branch with the public, the 
informing of citizens about policies of public interest is not 
on the top of its agenda. The communication aims primarily 
to persuade the citizens that the Government is “successful 
and infallible”, i.e. a “Teflon” Government to which no mistake, 
failure or scandal sticks, and which successfully “cooks up” 
and implements policies that suit all citizens. The legal obli-
gation to inform the public has been distorted into a propa-
gandist-indoctrination activity, with a main goal to create a 
positive image of the government both in the media and in 
the general public. 

Such propagandist conduct was registered even in the 
days when the opposition SDSM party announced the “Visa-
ris” case of the suspicious million Euro worth tender for pro-
curement of medical equipment that the minister of health 
awarded to “Visaris” company in which a co-owner is the edi-
tor of Sitel TV Ivona Talevska. The competent minister first 
came forward in public with clumsy statements that every-

thing was in accordance with the law, only to ultimately annul 
the disputed agreement for procurement of medical equip-
ment. In addition to several statements made by Todorov, 
the Prime Minister also came forward with a brief statement:

“Over the past several days I asked to hear the 
details of that issue. However, I have nothing 

to add to what was already said in public by the 
health minister” (January 1, 2014).

That was practically all that the Government offered on 
the “Visaris” case. In fact, the Government acted in public 
almost as if the whole affair never existed. The analysis of 
the press-releases and reactions issued by the ruling party 
VMRO-DPMNE demonstrates that it wasn’t the Government 
that was preoccupied with this and other similar cases ex-
posed by the opposition during that period, but the strategy 
was rather to remove the Government as far from them as 
possible and to transform them to the field of party feud-
ing and mutual accusations. That approach aimed to create 
a perception in the public that it was matter of “eternal” po-
litical battle of words between SDSM and VMRO-DPMNE, 
and not something essentially corruptive in the work of the 
Government in general. Furthermore, within that “political 
battle”, VMRO-DPMNE attempted to cover up the scandals 
and, adhering to the motto that “offence is the best defence”, 
constantly voiced accusations against the leadership of the 
opposition, primarily against SDSM president Zoran Zaev 
and vice-president Radmila Šekerinska. 

The negative television and billboard ad campaign “Zaev 
can’t be trusted”, which was launched during the period cov-
ered by the monitoring, also contributed to the creation of 
a media picture of the immaculate government. The “black 
campaign” aims to smear and create a negative image of the 
leader of the opposition – as a politician that lies, doesn’t 
keep his promises, is engaged in illegal activities and a man 
prepared to give up the name and the identity of the country. 
The smearing of the opposition leader augments the care-
ful efforts to create a perception among the citizens of the 
immaculate and faultless Government and Prime Minister 
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who can be trusted because they keep their promises and 
more (“...All problems can’t be resolved, we never promised 
miracles, we promised concrete things and we kept those 
promises. We have met most of those promises but we have 
achieved even more than that...”, a statement by the prime 
minister in his New Year’s interview on MRT1).

In fact, the government is constantly trying to create a 
black and white picture of the fight of good and evil in soci-
ety. It is the opposition and those who criticise the govern-
ment that are presented as agents of “darkness” and “chaos”:

 “We are not without faults, but the situation today 
is incomparably better than during the time of 

SDSM. Those who criticise us now exerted strong 
pressure on the media. At that time, there were 

practically just two dailies and one TV station in 
the country”, PM Gruevski, “Utrinski vesnik”, 

December 30, 2014. 

 “I am glad that the opposition, too, announced 
that it would propose that the issue of the naming-
dispute should be decided in a referendum. They 

said one thing yesterday, another thing today. 
They are impulsive, they make rushed decisions. 

I don’t like that. They want to solve the problem 
and then to put it under the carpet. As far as 

the dispute with Bulgaria is concerned, that is 
a political problem that originates there”, PM 

Gruevski, “Večer”, December 30, 2013.

 “Asked about the scandals tied to the leader of 
SDSM Zoran Zaev, Gruevski says that this is not a 

negative campaign, but reality”, “Večer”,  
December 30, 2013.

 “Regarding the accusations of the opposition 
that Macedonia is a country of political prisoners, 

Gruevski noted that SDSM’s ‘political prisoners’ 
were, in fact, people that committed criminal 

offenses”, “Večer”, December 30, 2013. 

On the other hand, the Government and the Prime Min-
ister are the agents of everything positive and “white” in 
the society. Such messages originate in the Government’s 
communications centres, only to be amplified and reach 
“crescendo” in the pro-government media. The whole pro-
paganda of the Government is reduced to black and white 
categories. The prime minister speaks in superlatives about 
his work in almost all public appearances, and he augments 
his statements with comparison with policies implemented 
at the time when the current opposition held the power 
when, in his view, everything was worse and disastrous. Al-
though he appears modest and humble, in his statements, 
the prime minister constantly emphasizes his successes and 
infallibility. In his New Year’s interview for MRT1, asked by the 
journalist for a short answer what were his greatest achieve-
ment and greatest failure in the past seven years, Gruevski 
responded: 

“There are many things I could mention if we 
talk about successes. I would highlight the fact 
that, in an extremely difficult time... look, in the 
seven years in power, I am a prime minister in a 
situation when the country is hit by an external 
crisis. The crisis was not Macedonia’s doing... 

the global crisis started in America, then it 
infected Europe, and so on... That economic 

crisis was then reflected in Macedonia. During 
that difficult period that lasted five years... 

when unemployment rose in most, almost all 
countries, our efforts to encourage and attract 

investors, foreign and domestic, to open new 
jobs in Macedonia, so that we managed to cut 

unemployment from 38 percent, extremely high 
38 percent when we took the power, to what is still 



61

01

D
o

es
 t

h
e 

G
o

ve
rn

m
en

t 
In

fo
rm

 o
r 

D
o

es
 it

 E
n

g
ag

e 
in

 P
ro

p
ag

an
d

a?

high unemployment, but about 10 percentage 
points lower... a figure that remains high, but we 

managed to reduce it in an extremely difficult 
period of time. Those who appraise the situation 

objectively, who cast an impartial look from the 
sidelines, will surely be convinced that it is a real 

success. 

As far as failures, or mistakes if you want, are concerned, 
we have allowed it for far too long time to have delays of 
Budget payments, until sometimes last year, when we imple-
mented new policies and measures… there were the delays 
tied to the liquidity of the Budget. I think that we waited too 
long to present some measures. That could be one of our 
weaknesses. Nevertheless, we adopted a package of mea-
sures that I presented to the business-community, to the 
chambers of commerce, and we implemented them as prom-
ised and the problem is now eliminated”.

It is evident from PM’s response that he talks at greater 
length about, and he considers it to be the biggest success 
over the past seven years, the reduction of unemployment 
by, in his words, 10 percent. He elaborated that it was an in-
herited problem which, at the time he took power, was ex-
tremely big, and that his Government has functioned, for 
five years, in conditions of serious economic crisis which was 
caused by someone else, i.e. America, Europe, etc. He uses 
that approach to emphasize his success because he faced, in 
an extremely difficult period, an extremely difficult problem. 
He wants to present all that as an objective, not subjective 
truth, and notes that anyone who may conduct and objec-
tive and impartial appraisal of the situation will be convinced 
and will believe that it was a major success. However, that 
attempt, to introduce a note of objectivity in his response 
through a third party verification is failed by the use of the 
word “believe”, which doesn’t necessarily convey objectivity 
- people can believe in something regardless of whether it 
objectively exists or not. 

The part in which the prime minister discusses his great-
est failure is much shorter than the part discussing his big-
gest success. He didn’t elaborate much on the actual failure, 

just reported it and moved immediately on the solution. 
He doesn’t leave an iota of space for the public to consider 
the possibility that the problem may still be around, and re-
sponds immediately that it was overcome by a package of 
measures adopted by the Government. Even when discuss-
ing the failure, he doesn’t mention it as a true problem, but 
uses the phrase “could be one of our weaknesses”. He thus 
reduces, minimizes the failure and calls it a weakness that 
may not be necessary to identify. He uses that approach to 
present himself as someone who has resolved and overcome 
that weakness. This answer clearly illustrates the tendency 
of the Government and the Prime Minister to present them-
selves as “superheroes” who resolve all problems super-quick 
and super-efficiently.

In its communication, the Government uses dramatic 
simplifications of reality which is projected through black-
and-white glasses, i.e. continuously creates a narrative that 
recognizes only the total opposition and struggle of the 
black and white, good and evil, justice and injustice, honesty 
and corruption. In that narrative, the Government reserves 
for itself the monopoly on honesty, hard-work, justice, while 
the other actors are given the roles of almost cinematic bad 
guys. Through that set-up of its communication with the 
public, the Government dictates strong polarisation and divi-
sions in society and completely pushes out of the frame cat-
egories like cooperation and dialogue on certain issues. 

In addition to its propagandist dimension, that type 
of language is deeply performance-oriented - it is not just 
about distorting and blurring reality, but an attempt to cre-
ate a purposeful and artificial social reality. The scarcity of 
symbols, unclear signs and Manichean stance are not a weak-
ness, but rather a strong point of that type of rhetoric. That 
language creates forms of identification or, to put it differ-
ently, creates identities which are aligned with the interests 
of the Government and its policies. It suggests to the people 
who is responsible for their misfortune, failures and signals 
that should be excluded from the collective identity in order 
to satisfy the justice. That is why those identities are not tol-
erant and sensitive for the pluralist social reality and reflects 
anti-pluralist worldview which has no place for nuances in the 
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binary sets of opposed positions (us vs. them, good vs. bad, 
honest vs. corrupt, common people vs. “strayed” liberals). 

Regarding the values presented in the messages com-
municated by the Government, we can say that it attributes 
itself the values such as honesty, care, fairness, dedication, 
strictness and discipline. In other words, the Government 
and the Prime Minister create a picture of a conservative 
family (the state) in which the father (the Government and 
the Prime Minister) is the only undisputed authority and the 
moral axis. He has the final word, he is always right, he takes 
care of his family (the citizens) and he knows the best what 
the family needs. The members of the family are required to 
follow without questions, to be disciplined and obedient, and 
if they don’t act in accordance with the expectations, they 
will be punished. That, of course, is for their own good, for the 
good of the family.

Especially interesting and indicative is the response of 
the Prime Minister, in the New Year’s interview for MRT1, to 
the question if the citizens lived in fear. He responded that it 
wasn’t true, that the communication with the citizens in the 
organized debate goes two ways and that they are free to 
ask questions and criticize:

 “I look them in the eye and I answer directly. I am not 
ashamed to do that, because I don’t lie to them. I never 
promised any miracles to anybody, like the opposition does 
now. I never promised projects that were not realistic. I never 
promised projects that I didn’t believe in. I promised only 
projects that I have considered carefully in advance, that I 
believe could be realized, so I promised them. I have mea-
sured ten time, I have consulted other people ten times to 
avoid that I miss something, to hear what the other have to 
say, and only then I make a promise. And that is why I have 
the virtue, seven years later, to stand in front of the citizens, 
wherever in Macedonia. There is no town, no larger settle-
ment that I wouldn’t visit to allow anyone who wants to do 
that to criticize me or talk to me. If that is fear, and if you 
come to hear and see that, and it is heard and seen by thou-
sands of citizens - the majority of those debates are then 
aired by the local media - let’s see then...” 

It is interesting here that the Prime Minister mostly talks 

in first person and with authoritative tone. The message he 
sends to the public is that it is him who allows the citizens to 
criticize, that he is the one who ultimately decides on every-
thing. The Prime Minister gives a long introduction, present-
ing himself as a simple, down-to-earth honest man and team 
player who never lies, who promises and realizes real projects 
and who is so virtuous that he is not ashamed to look the 
citizens in the eye. He amplifies that image through the im-
age of his antipodean, the opposition who, he says, promises 
miracles, is sweet-talking master of spectacles that can’t be 
trusted. In that way, the Prime Minister, instead of putting 
the citizens in the centre of attention, focuses on himself and 
his own successes, but even more to his position of power 
that permits him to decide whether the citizens will be able 
or not to talk to him and criticize him. That answer raises the 
question if the communication between the citizens and the 
Government is truly two-way and democratic, if its a commu-
nication of two equal parties in which one of them shouldn‘t 
ask for permission to say something or present a message, of 
if it is a simple simulation and form of political theatre. 

When the Government and the Prime Minister talk 
about their policies and activities, they emphasize addition-
ally that they are motivated by the care for the interests and 
the welfare of the citizens. 

 “Our goal is to bring new opportunities all over 
Macedonia, to every town, to every settlement” – 

PM Gruevski in his New Year’s address.

 “In the year behind us I did everything in my 
power, working with the Government team, 

to help each and every citizen of Macedonia, 
every Macedonian, every Albanian, Turk, 

Serb, Romani person, Bosniak, Vlach, all of our 
citizens, through many measures and activities 

and through the numerous projects that we 
implemented. I know lots of problems remain to 

be solved, I know that life is not easy for many 
people, I know that many people face injustice 
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and problems on daily basis. But I save no effort 
to ensure that the things will move forward”  

– PM Gruevski in his New Year’s address.

 “It is interesting that the transformations of 
the healthcare system are noted, but are then 

accepted as a normal thing, as a right that was 
already acquired. Indeed, that is our goal, to 

make changes, reforms and to take care that they 
are implemented realistically” - health minister 
Nikola Todorov, “Dnevnik” daily, December 30, 2013.

Regarding the implemented reforms, the Government 
also promotes the values of fairness in strictness, i.e. the 
supporters or the reforms are entitled to be rewarded, while 
those who don’t work in accordance with prescribed reforms 
shall be punished. For example: 

 “20% of the teachers that gave realistic grades 
will get a raise of 15% of their salaries. Those with 

greatest deviations will see their salaries cut by 
15%” – minister Spiro Ristovski,  

“Vest” daily, January 1, 2014; 

 “If they don’t implement the electronic system, 
the state inspector of transportation will file a 

proposal to revoke the categorisation of the bus 
station – Janakieski said”  

– “Večer” daily, January 1, 2013. 

 “The competent authorities announce strict 
controls of payment of minimal wages, which will 

grow gradually through 2016, as well as fines of 
€7,000 to €8,000 for the company and €3,000 to 

€4,000 for the responsible company official”  
– “Večer” daily, December 29, 2013.

Negative messages are used when talking about SDSM 
and Greece, both being presented as the leading internal and 
external enemies of prosperity and future of Macedonia. In 
that sense, SDSM is described as prone to conflict, aggres-
sive, chaotic and internally divided, while Greece is described 
as the pet student of Europe that denies our national iden-
tity and actively and aggressively works against the interests 
of Macedonia. So, we have the Prime Minister say:

 “Regarding the European and Euro-Atlantic 
prospects of the country, the prime minister 

concluded that the process is blocked by Greece’s 
demands to change our constitutional name and 

added that ‘Macedonia is prepared to become 
a member, but only when they are prepared to 

accept us the way we are” 
 - “Utrinski vesnik” daily, January 2, 2014.

 “In his view, the problem imposed by Athens is 
the main reason for the blockade of our European 
integration processes. - Macedonia received the 

fifth recommendation to start the negotiations 
with the EU. The proposal is to start the 

negotiations immediately, something that wasn’t 
mentioned by previous reports. The neighbour to 

the south is our biggest problem”  
– “Dnevnik” daily, December 28, 2013.

There is a notable trend in the public appearance of the 
prime minister and other Government representatives to 
down-play any attempt at criticism directed at the Govern-
ment. The critics are denied their relevance, their signifi-
cance and standing are minimized (“what somebody said”, 
“some reports”, “some women’s associations”, etc.), while, at 
the same time, prominence is given to the efforts, the work 
and achievement of the Government.

 “Macedonia will continue the efforts to 
implement internal reforms that will increase 

our power and credibility and will continue, 
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simultaneously, the efforts to find a solution to 
the dispute imposed by our southern neighbour, 
but without unrealistic expectations or falling in 
collective depression regarding what somebody 

said about our name, language or nation,  
or the pressures through some reports on 

Macedonia, or through internal political 
challenges that should demoralize us”  

– PM Gruevski in his New Year’s address. 

 “... That is a phenomenon that few governments 
discussed publicly like we did. Several years ago, 
I dedicated my speech on the Day of Macedonian 

Struggle, October 23, to demography. My whole 
speech focused on the demography and opened 
the debate in which I met with strong criticism... 
Well, some women’s associations were formed, 

although I don’t think I said something especially 
negative in that context, and I was attacked by 
the opposition, by some media. For me, on the 

other hand, it was important that I open and 
give prominence to the topic that, I believe, is 

one of the burning issues in the Republic of 
Macedonia...”  

– PM Gruevski in his New Year’s address aired by MRT1.

It is also notable that the messages of the Government 
are abundant with praise for the implemented reforms and 
the achievements, but they don’t offer information on the 
existing problems or the delays in the implementation of re-
forms and policies. Also, it rarely mentions any problems or 
obstacles on “Macedonia’s road to success”. It mostly talks 
about challenges, while problems are mentioned exception-
ally rarely. When a problem is mentioned, after all, it is imme-
diately followed by an attempt to exempt the Government 
from any responsibility and place the blame on somebody 
else. For example, the Association of General Practitioners 
reacted to the decision of the Ministry of Health to impose a 
prohibition to 30 GPs to issue priority referrals to see a spe-
cialist. Minister Todorov, instead of responding to the need of 

the Association to resolve the problem, having in mind that 
the general practitioners are not able to predict how many 
urgent cases they may have in a month, first minimized 
the number of GPs (“...30 out of 2,500 GPs in the country...”, 
“Vest” daily, January 1, 2014), and then placed the blame on 
them: “The control of those medical practitioners found that 
they abused the system of scheduling examinations in 80% 
of the priority referrals they issued”, “Vest” daily, January 1, 
2014).

In a statement on the measured against air pollution in 
Skopje, Minister Abdulakim Ademi noted: “Only the wind can 
save us from the pollution... In the current meteorological 
conditions, even if we banned everything, the situation won’t 
change. Everything plays a role, but the major role is played 
by meteorological conditions – Minister Ademi believes.... 
He explains that Government’s measures should be seen as 
protective measures, above all, for air quality and measures 
designed to warn and inform the population, so that the citi-
zens can be well informed about the harmful effects of air 
pollution on their health. Ademi says that for the Govern-
ment, the most important are the measures aimed to pre-
vent the repeat of this situation”. At the same time, “Večer” 
daily wrote: “The Minister explained that the pollution is not 
a result of the construction works conducted under the aus-
pices of the ‘Skopje 2014’ project” (December 30, 2013).

Minister Spiro Ristovski had this to say on the financial 
situation of the schools: “...the municipalities receive funding 
for salaries and material expenses and they alone decide on 
the priorities in the area of material expenses. That is why 
some schools have money for everything, while other have 
late bills and the parents are forced to buy liquid soap and 
toilet paper” - ”Dnevnik” daily, December 30, 2013.

Then, the public addresses contain messages that make 
the government representatives human, in order to create 
the desired emotional response by the citizens. For example, 
asked about the case of journalist Tomislav Kežarovski, the 
Prime Minister’s answer offers many words of empathy and 
creates an image of himself as of a sensitive and generous 
man who has compassion for the plight of other people, but, 
alas, can’t act outside of the law. “I really feel sorry for his 
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situation and that we, as a state, have such a case, having a 
journalist in prison is unpleasant for us, too, but we can’t es-
cape the word of the law. He was sentenced for revealing the 
identity of a protected witness, and the law was adopted dur-
ing SDSM’s term in power, Gruevski said” – “Utrinski vesnik” 
daily, December 30, 2013.

In his New Year’s address, the Prime Minister says: “I 
know lots of problems remain to be solved; I know that life is 
not easy for many people, I know that many people face in-
justice and problems on daily basis. But I save no effort to en-
sure that the things will move forward. Sometimes we make 
mistakes, but show me a man who never makes mistakes”.

This is another example of narrative in which the Gov-
ernment repeats the rhetoric that it works so much and 
those who work a lot will make some mistakes. The key mes-
sage, however, is that they work for the good of the people 
and serve the people and mistakes are a necessary sacrifice 
for the higher purpose, the prosperity of the people. 

At the promotion of the nine-volume edition “The Writ-
ten Legacy of Pavel Shatev”, at the Museum of Macedonian 
Struggle, in her address, the minister of culture Elizabeta 
Kančeska Milevska invoked feelings of pride and patriotism: 
“Elizabeta Kančeska Milevska said that it was a project of the 
Ministry of Culture that aims to present our truth, the truths 
about Macedonia to the world” – “Večer” daily, December 30, 
2013.

Government representatives, in the attempts to en-
hance the positive views of the citizens on the government, 
often emphasize the self-sacrifices committed in their work. 
That emphasis is particularly evident in the New Year’s ad-
dress of the Prime Minister, who said:

 “Those who understand the responsibility of 
this work can imagine how much effort is needed 

to change some things... how many sleepless 
nights have to be endured, how many things one 

has to deny himself to ensure that Macedonia is 
changing for the better and to create works that 

will benefit all citizens”.

 “... minister charged with investments, who left 
his own business and family in America and came 

to help Macedonia”.

The self-sacrifices are also emphasized by the fact that, 
during the address, the Prime Minister used the first person 
singular on several occasions: “In the year behind us, I ap-
pointed a third minister charged with investment issues”; “in 
the year behind us, I did everything in my power...”; “I know 
that life is not easy for many of you... but I do what I can to 
move the things for the better”; “I am always prepared to re-
consider and test the trust. What I know, however, and my 
conscience is clear in that regard, is that I, together with my 
team, give our maximum”.

Buying the Social Peace
While in the previous year the Government put the empha-
sis on its capital investment programme “Skopje 2014” and 
the efforts for fast integration of Macedonia in the European 
Union, during this monitoring the government representa-
tives rarely, if ever, mentioned those two subjects.

Of special significance is the absence of “Skopje 2014”, in 
the very year in which that capital investment plan has to be 
completed and concluded. In his New Year’s address to the 
nation, the Prime Minister never mentioned the project, and 
in the interview he gave to MRT1, he mentioned the project 
only when the interviewing journalist noted that, at a time 
of crisis, that was the project in which greatest investments 
were made. In his answer, Gruevski mentioned the project 
only as a part of other investments in roads, power plants, 
railroad infrastructure, noting that the bulk of that project 
covers investments in buildings and not in monuments and 
statues. 

Speaking of the European integrations, it is evident that 
they slowly, but steadily, drop down the list of priorities of 
the Government. In the New Year’s address, the Prime Minis-
ter mentioned the European Integrations at the very end of 
his speech, unlike previous years when that topic was used 
at the very start of his New Year’s addresses. The monitoring 
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finds that, among the representatives of the ruling coalition, 
it is the leader of DUI, Ali Ahmeti that talks the most about 
the European integration processes in Macedonia. DUI is 
presented as a party that places the main focus of its policies 
on the European integration processes in Macedonia, party 
that actively lobbies in Europe and in the U.S., and party that 
hopes that the blockade of that process will be lifted and it 
will continue in 2014. 

During the period covered by this monitoring report, it is 
evident that the activities and the public communications of 
the Government are preoccupied with economic issues, i.e. 
with investments, civil construction projects, subsidies, an-
nouncements of new jobs, special economic and social pack-
ages of measures aimed at specific groups of citizens (pen-
sioners, the public administration, the unemployed, children 
without parental care, redundancy workers, members of the 
armed forces, single parents, large families, students, farm-
ers, etc.). 

The where volume of such information, in a situation of 
huge unemployment and economic crisis, undoubtedly indi-
cates Government’s intent, through its propaganda efforts, 
to awaken the optimism among the citizens and increase 
the public trust in the Government as the sole guarantor for 
better and wealthier life. In other words, the Government 
promised the citizens consolation and security. The daily 
bombardment of the public with information about new for-
eign investments and new jobs awakens optimism on one 
hand, but on the other, the information on special economic 
and social packages of measures aim to intercept and buf-
fer the eventual discontent of certain groups of citizens and 
minimise the danger of wider and mass social gatherings 
and protests. The Government’s propaganda offers specific 
benefits to almost all groups of citizens (higher pensions, in-
creased salaries for the public administration, subsidies, the 
right to a pension or welfare package, employment, etc.). The 
promises are further augmented by the creation of a percep-
tion that every venture of the Government is a qualified suc-
cess, leads to improved standards of living and is the only 
viable option for both the citizens and the state. 

Aware the people are easily impressed and tend to trust 

numbers, especially precise figures, government representa-
tives use numbers and statistics in abundance when discuss-
ing their achievements and in the announcements of new 
policies and measures. The statements and releases are filled 
with numbers and statistics on: Dozens of new investments, 
thousands of new jobs, hundreds of kilometres of new roads. 
Numbers and statistics are so omnipresent and, seemingly, 
so precise to have direct persuasive influence on the pub-
lic. However, any in-depth analysis and check demonstrates 
that the presented data is often confused, unclear, lack in 
precision and the data is even incorrect and manipulated. 

For example, the main “statistical mantra” of the Gov-
ernment and its representatives during this period is the 
claim that it managed to reduce unemployment rate by full 
10% over the past seven years. Speaking of unemployment 
rate in 2006 (the year in which VMRO-DPMNE took the 
power), the Government emphasizes that it was “extremely 
high”, while today we have “the lowest unemployment rate 
in history”. The claim about dropping unemployment rate is 
neither of historical magnitude or sufficiently precise. A sim-
ple check of unemployment rates on the website of the State 
Statistical Office shows that, in 2006, the unemployment 
rate was at 36, not 38 percent. The Government also doesn’t 
mention the fact that, in the meantime, several changes of 
the methodology of calculation of unemployment rate were 
implemented, i.e. a number of unemployed persons were 
deleted from the official registry on several grounds, so, in 
effect, the comparison of unemployment rates in 2006 and 
today is like comparing “pears and oranges”. That especially 
in view of the fact that there is no official proof that so many 
new jobs opened over the past seven years. 

In the attempt to raise the Government’s success to 
mythical heights, Government representatives, in addition to 
abundant use of numbers and statistics, explain the policies 
and measures with frequent reliance on reiterated quantifi-
ers and denominators, epithets and comparisons, such as: As 
never before, revolutionary changes, maximum effort, huge 
procurements, strong support, extreme, of historic magni-
tude, etc. 

Persuasion techniques dominate the total public com-
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munication practices of the Government. The information 
is always incorporated in the bigger picture – to create and 
sustain the positive image and reputation of the Govern-
ment. The information is not neutral on any grounds. The 
information is used as piece of the mosaic of Government’s 
narrative of itself. Even the public interest campaigns of the 
Government are of secondary importance and serve to direct 
the attention towards the more important issue – the pub-
lic image of the Government. We could, therefore, say that 
those campaigns serve the primary purpose to advertise the 
Government, and only then they serve as messages aimed to 
create public awareness on certain social issues.

That obsession of the Government with itself and the 
public perceptions of it, is one of the key findings of the 
analysis of Governments messages and public relations 
practices. The Government promotes a distorted method of 
public communication which purposefully distorts the reality 
to adapt it to the desired image and public perception of the 
Government. Anything that doesn’t fit that image is being 
degraded, suppressed, ostracized or pushed to the margins. 

We witness an imposing type of public relations that 
dictates the atmosphere in the society, in the sense of utter 
polarisation of differences, with dynamics reduced solely to 
management of positive emotions and perceptions of citi-
zens, primarily directed at the Government and its represen-
tatives. 
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“Makedonska Banka” 
Case

his 2nd Report covers the so-called “Makedonska Banka” case 
in which the Prime Minister of the Government and leader of 
VMRO-DPMNE party Nikola Gruevski was directly accused by 
the opposition party SDSM of illegal activities and corruption 
related to the sale of “Makedonska Banka” bank. The case, 
thanks to its highest political and social significance, imposed 

itself as the main focus of the monitoring activities and key topic of inter-
est for the general public. The analysis covered the official press releases, 
statements, interviews and other reactions of the Government, the Prime 
Minister, Government representatives, the ruling party VMRO-DPMNE. At 
the same time, we analysed the journalistic articles and stories on the case 
carried by the media. 

The monitoring included the Government and party communications 
in the period April 16 through May 2, 2014; the interview that PM Gruevski 
gave to the state information agency MIA, published on June 3, 2014; and 
the media coverage of the case in the period April 16 through May 2, 2014. 

The main goal of the monitoring was to follow and analyse Govern-
ment’s communications on the “Makedonska Banka” case, the role that 
the media play in Government’s public relations activities and the mes-
sages that the Government sends to the public.A

N
A

LY
S

IS
 

N
o

.2 T



69

02

“M
ak

ed
o

n
sk

a 
B

an
ka

” 
C

as
e

On April 22, SDSM filed criminal charges against the Prime 
Minister and the ruling party repeated the announced inten-
tion to file a defamation lawsuit5. In the days following April 
16, the opposition party SDSM, in a series of conferences for 
the press, released additional information and evidence for 
other alleged corruption cases involving high-ranking Gov-
ernment officials. During that period, SDSM launched the 
“Zagorac” Case, claiming that the person Zagorac Tumbovski 
gave VMRO-DPMNE a larger cash amount in 2003, for which 
he received a cashier’s receipt, allegedly signed by the cur-
rent minister of interior Gordana Jankulovska. Tumbovski 
gave a statement for the media in which he confirmed the 
presented allegations, while Jankulovska denied the accusa-
tions and announced a lawsuit against SDSM Spokesperson6.

The legal office representing PM Gruevski announced 
that it will sue Zaev for defamation. The private lawsuit in 
which the Prime Minister demands compensation of half a 
million Euro was filed to the court and the first hearing of the 
trial was scheduled to take place on June 19, 2014. 

In spite of journalists insisting that public prosecutor 
Marko Zvrlevski should come forward and present the activi-
ties that were taken in the investigation of the “Makedon-
ska Banka” case up to that moment, several days after the 
case was disclosed, Zvrlevski didn’t offer any information. 
Two months later, the Public Prosecutor is yet to release any 
concrete information whether his office intends to take any 
action, and which actions it intends to take on this case. The 
only information offered by Zvrlevski, responding to journal-
ists’ enquiry, came after Gruevski filed his private defama-
tion lawsuit, with the public prosecutor giving a short state-
ment that the defamation lawsuit can’t have any effect on 

5 Telegraf.mk portal, „СДСМ со пријава против Груевски, од ВМРО-
ДПМНЕ најавија тужба за Заев“, April 22, 2014, available for viewing at 
http://www.telegraf.mk/aktuelno/makedonija/138987-sdsm-so-prijava-
protiv-gruevski-od-vmro-dpmne-najavija-tuzba-protiv-zaev

6 24 News TV, „Јанкуловска ги отфрла како клевета изјавите на 
Тумбовски“, 24.04.2014.

The “Makedonska Banka”  
Case Breaks Open

On April 16, 2015, the president of SDSM Zoran Zaev, 
during the campaign for the 2014 Presidential Elections and 
Early Parliamentary Elections, released to the public au-
dio recordings of phone conversations in which, he alleged, 
the prime minister of Macedonia and president of VMRO-
DPMNE Nikola Gruevski, discussed the sale of “Makedonska 
Banka AD Skopje”1 bank which involved a cash payment to 
the amount of €1.5 million. According to SDSM president, 
the party received the recordings from an anonymous citi-
zen.

In a conference for the press2, Zaev stated that the re-
cording raises serious suspicions that Gruevski sold “Make-
donska Banka AD Skopje” to Serbian businessman Jovica 
Stefanović, known by the nickname “Nini”, through four 
off-shore and two Macedonian companies, which officially 
owned 51 percent of the shares of the bank. Zaev asked pub-
licly if the prime minister received an additional payment 
of €1.5 million in cash for the sale. To prove his allegations, 
Zaev played an audio recording of a phone conversation in 
which the alleged bribe was agreed. According to Zaev, one 
of the voices which can be heard in the recording belonged to 
Nikola Gruevski.

On the same day, the ruling party VMRO-DPMNE issued 
a press release with full denial of all accusations presented 
by the opposition, noting that its president “has never re-
ceived from anyone any money” and that “it was all a lie and 
fabrication”3. VMRO-DPMNE announced Gruevski’s intent to 
sue Zaev for defamation and that the released recording was 
a “classical fabrication which includes audio that, for the most 
part, doesn’t even resemble the voice of Nikola Gruevski”4. 

1 DW, Заев објави аудиоснимки од договарањето на продажбата на 
„Македонска банка“, April 17, 2014. 

2 SDSMtube, 16.04. 2014, „Груевски еве докази за милионскиот кеш, ќе 
признаеш или да...“, https://www.youtube.com/watch?v=gzLP20Z8xPc .

3 „Ниту ја купувал, ниту ја продавал Македонска Банка, стоеше во 
реакцијата на ВМРО ДПМНЕ“, April 17, 2014.

4 http://vmro-dpmne.org.mk/?p=23355
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the actions of the Office of the Public Prosecutor.
On the other hand, until his June 3 interview for MIA, PM 

Gruevski didn’t come forward in public with a single state-
ment directly related to the “Makedonska Banka” Case7. 

Government Keeps Silent –  
the Party Executes
The analysis of the press-releases, reactions, interviews and 
other contents carried by the media and created by the Gov-
ernment and the ruling party demonstrate, once again, that 
the Government’s public communication efforts aim not to 
inform the citizens openly, but their sole intention is to per-
suade the citizens that the Government, and especially the 
Prime Minister, are successful and infallible, what we may 
call a “Teflon-coated” Government to which no failure, scan-
dal or affair sticks. 

Although “Makedonska Banka” is the first case of al-
leged corruption tied directly to the Prime Minister, he and 
the Government act as if it is a trifle, insignificant case that 
can be resolved with only a private defamation lawsuit. Such 
a context puts additional emphasis on the silence of the Pub-
lic Prosecution, which have not come forward to this day, two 
months after the affair was disclosed, with any information 
whether it will take any action in the “Makedonska Banka” 
case.

As with previous cases of scandals reported by the op-
position, it is clear that the Government’s and Prime Minis-
ter’s strategy is to distance “Makedonska Banka” from the 
executive power and transfer it mostly to the battlefield of 
party relations – move it away from the institutions and into 
the ring of political verbal altercations. In other words, the 
reputation of the prime minister as honest and committed 
man can’t be smeared or suspected in any way, especially not 
from moral and professional point of view. He is the moral 
and the ethical pillar that has to be preserved untouched at 
any cost. 

7 This issue was mentioned indirectly in several rally speeches during the 
campaign for the 2014 Elections.

Therefore, instead of the Prime Minister coming out in 
public with comments and statements, the lead was taken 
by VMRO-DPMNE Communication Centre. Their reactions 
follow the rule that “attack is the best defence”. The sole aim 
of party’s releases and statements is to smear and humili-
ate SDSM and their leadership, but also to accuse them back 
of corruption and criminal actions (“We are amazed that the 
man who received abolition for an offense worth in excess of 
€8 million and who has distributed municipal contracts to his 
father, uncle, cousins, in-laws, aunts, would dare engage in 
mud-slinging, lies and fantasies. Zaev can’t understand that 
not all people are like him”. Press release issued by VMRO-
DPMNE, April 16, 2014)8. 

Through that type of propaganda, the Government 
demonstrated that it wants to fully destroy the credibility 
of the opposition and to minimize and eliminate the scandal 
from the public as fictional, fake and absolutely insignificant. 

 The main cause of concern is that such a serious issue 
was reduced to a matter of conflicting views of political par-
ties. In the meantime, the institutions, instead of acting in 
accordance with their legal and professional obligations, re-
mained silent and, in essence, subordinated to the political 
bickering between political parties. 

Committed and Dedicated Prime 
Minister – Immature Opposition
Only seven weeks after he filed the defamation lawsuit and 
the first hearing of the trial was scheduled, PM Gruevski 
came forward in public with comments on the “Makedonska 
Banka” Case. He did it on June 3, 2014, in an interview for 
state news agency MIA.9

Asked directly to comment his involvement in the case, 
the Prime Minister responded with a lengthy introduction 
that he used to attack the opposition, using a variety of dis-
qualifications (“The problem is that their ideas and projects 
are weak, many of them not well thought out and rushed... 

8 http://vmro-dpmne.org.mk/?p=23323

9 http://vlada.mk/node/8933
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They promised much and failed to deliver…”). Gruevski also 
used his introduction for lengthy elaboration and analysis of 
what he believes are the opposition’s designs regarding the 
elections (“In a situation when they were faced with a heavy 
defeat, having already used all possible trump cards that 
they may have had, they lost the self-confidence that they 
could beat us in a fair contest and win the trust of the major-
ity of the citizens, so they chose a quick and rushed change of 
strategy that pushed them into even heavier defeat, some-
thing that I warned of in my speeches in the campaign before 
the second round”). 

The main idea of such a long introduction was to create 
the context in which, in his view, the “defeated, immature, 
uncertain, desperate and incompetent” opposition “without 
ideas”, is left only with the option to try and create and forge 
fictitious affairs and scandals. 

In such a newly created context, Gruevski believes that 
two sentences should suffice to respond to the corruption 
charges: “I never took one and a half million Euro in cash, or 
in any other form, or any smaller or greater amount for the 
sale of “Makedonska Banka”. Therefore, all the other related 
charges are not true”.

In the next paragraph, the Prime Minister announced 
the resolution of the case, but he didn’t have in mind the 
public prosecution authorities, but the resolution of his pri-
vate defamation lawsuit against Zaev. In the same sentence 
in which he discusses the resolution of the “dirty manipula-
tion”, Gruevski didn’t offer any additional facts or arguments, 
but rather chose an all-out attack on the opposition leader: 
“(…) the man we have seen in the past distributing contracts 
and public money to all of his relatives and party officials, 
who five years ago agree to be saved from prosecution for 
offenses worth €8 million through abolition by his mentor, 
he will now have to face the truth when he has to prove his 
defamatory allegations that I accepted the said one and a 
half million Euro more than ten years ago”.

Later, in his response to a question on the “Makedonska 
Banka” case, the prime minister intensified his attack on the 
opposition and the critical media, accusing them of “overex-
posing the issue” in the public and of causing harm to the 

state with their actions.
Gruevski’s populism and Manichean logic go so far that 

his interview gives and impression that any action of the op-
position is harmful for the state, but mostly for the people 
who prove their maturity by voting for him. He rebuts the 
accusations addressed at him with accusations and ad homi-
nem attacks on the opposition and Zaev, listing examples of 
their alleged dishonesty, incompetence and harmful effects 
on the state. Gruevski even accused the opposition that, 
because of its refusal to accept the results of the Elections, 
Macedonia could lose the recommendation to start negotia-
tions with the European Union. The underlying motif he uses 
is that the opposition is to blame for everything, while he and 
his party are the incarnation of everything that is good, in-
dustrious, committed and protective. 

The interview used by the Prime Minister to respond di-
rectly, and for the first time, to the accusations in the “Make-
donska Banka” case, doesn’t aim to get answers to impor-
tant questions, but to allow him to paint a populist picture of 
himself as infallible, honest and committed, compared to the 
“enemy of the people” that is the opposition and their leader.

The timing of the publication of the interview, the man-
ner in which it was conducted, and the answer to the ques-
tion on “Makedonska Banka” Case, from the view point of 
communication theory, implies a director that has set the 
scene, cast the roles, knows the outcome and just waits for 
the premiere and the applause from the public. 

The Media – Propaganda 
Balloons of the Government
The analysis of the media coverage of the “Makedonska Ban-
ka” case shows clearly that the majority of the media didn’t 
act only as passive instruments in the hands of the Govern-
ment, but were direct participants in its propagandist public 
communication efforts. 

The pro-government media, instead of informing the 
public about the events and developments of the case, tried 
hard to implement, as consistently as possible, the Govern-
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ment’s strategy to downplay its importance and overblow 
the criticism addressed at the opposition.

The Government and their media aimed to prevent the 
information in the case to reach the citizens in the first place. 
If it was to reach them, it should be in a form that is closely 
controlled and would have no effect on the reputation and 
approval ratings of the Prime Minister, the Government and 
the ruling party.

Some of the pro-government media didn’t even publish 
the reactions issued by VMRO-DPMNE, in order to avoid 
creating any interest amongst the citizens to actually listen 
to the recordings presented by the opposition. As an illus-
tration, it should be noted that Sitel TV and Alfa TV ignored 
the case altogether, Kanal 5 TV aired the first information, in 
favour of the Government, only one week after the case first 
hit the public, and the public service broadcaster MRT1 aired 
the information on the case not in its main newscast, but in 
the “Electoral Chronicle”, programme dedicated to electoral 
campaign activities. 

In the first several days after the case broke out, the 
three daily newspapers of the MPM publishing company 
- “Dnevnik”, “Vest” and “Utrinski vesnik” – didn’t carry any 
information on the case. The first coverage in the three dai-
lies came only after VMRO-DPMNE organized several press-
conferences on the topic. The daily newspaper “Večer” fol-
lowed the same line and didn’t cover the case at all.

The pro-government media used a combination of tech-
niques and approaches to block the information, carefully fil-
tered their coverage, overlooked the events and moved the 
focus to other topics, engaged in ad hominem attacks on the 
opposition, all in line with the Government’s strategy to mar-
ginalize the case and its public importance.
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Who are  
Gruevski's people? 

his third report, titled “Who Are Gruevski’s People?”, is 
an analysis of the presence of populism in speeches and pub-
lic appearances of the prime minister and the leader of the 
ruling party VMRO-DPMNE Nikola Gruevski.

This analysis was prepared by Ljupco Petkovski, M.A. 
and edited by Biljana Bejkova.

Introduction
The term “populism” has taken roots in Macedonian public discourse over 
the past decade or so. In everyday communication, the term is used exclu-
sively with negative connotation, to denominate popular measures that 
are much to the liking of voters, citizens or the people, but which bring 
about no progress in the long run. Therefore, we often hear the phrases 
“pure populism”, “naked populism”, usually followed by “instead of” or “op-
posed to”, as in “populism instead of realism”, “naked populism opposed 
to long-term solutions”, etc. On the other hand, in scientific and academic 
discourse, the word populism has another meaning and the practices de-
noted as populist in everyday vernacular could, alternatively and more ap-
propriately be described as effort to bribe the voters, woo the citizens or 
implement short-term measures without any real effect. 

Anyway, the use of the term “populism” in Macedonia exploded in the 
last decade (Graph 1). The presented data were taken from the archives 
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of news aggregator site time.mk10 and cover the period from 
1990 through 2012. On first glance, it is evident that the use 
of that term in the media demonstrates a slight increase 
in the new millennium, and the overall trend intensifies af-
ter 2006, the year in which VMRO-DPMNE, led by Nikola 
Gruevski, took the power. 

In spite of the fact that its meaning is more precise in ac-
ademic debate or political science than in everyday speech, 
there is no consensus about the definition or characteristics 
of populism, or whether it is a matter of ideology, style of 
governance, political logic or movement. It seems that there 

10 Although time.mk didn’t exist as a news aggregator in 1990, and was 
established much later, it does have a database of media articles that go 
back to that period.

is a modicum of agreement only on the following two char-
acteristics of populist movements, i.e. populist ideologies: 1) 
They are defined by glorification of the masses, not neces-
sarily called “the people”, but in any case composed of social 
outsiders, losers or renegades; and 2) It is the criticism of al-
legedly alienated elites that matter for the populist, and not 
just political elites in the narrow sense of the work, but also 
the intellectual elites, i.e. the moral leadership.

How do we know  
what populism is? 
In literature, albeit with a certain necessary dose of simpli-
fication, we could identify three dominant theoretical and 

 Graph 1: The term “populism” in Macedonia exploded in the last decade
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methodological approaches to identify, describe and study 
populism. The three approaches offer different theoretical 
axes used to describe populism in the wider context of the 
most important issues of contemporary democracy. 

1. Liberalism/Democracy Axis
The first theory posits that, if we place populism on the lib-
eralism/democracy axis, it is identical with the most basic 
understanding of democracy - the rule of the people, i.e. 
literally the rule of majority. Therefore, populists are those 
politicians who act “as if democracy was truly about the rule 
of the people”. On the other hand, the Western democracies 
that we follow as a model are liberal democracies that de-
veloped through centuries of articulation of democratic (ma-
jority-based) and liberal (non-majority, related to the rule of 
law, protection of property, freedom of speech and press and 
individual human rights) principles. For that reason, when 
we aim to assess democracy today, we don’t focus only on 
the question if there are fair and free elections in which the 
majority (the people!) expressed its will, but rather at how, 
between two election cycles, the independent institutions 
(based on the liberal, non-majority principles) defend the 
rights of individuals and minorities. In that sense, populism 
and liberal principles unavoidable find themselves in position 
of mutual tensions, with populism being hostile towards lib-
eral principles that limit the will of the majority, preferring 
a direct implementation of policies, without procedures, in-
direct instruments and institutions. Therefore, the populist 
regimes, especially in new democracies like Macedonia, are 
called illiberal democracies by many scholars. 

2. Scepticism/Faith  
(Pragmatism/Salvation) Axis
While the liberalism/democracy axis is well suited to de-
scribe the populism in Central and Eastern Europe, there are 
examples throughout history of populist movements that 
were motivated by liberal values. For that reason, some theo-
rists propose a different approach. Another reading of popu-
lism proposes the read the whole political history of human-

ity as a battle of two principles (political styles) along the axis 
– politics of skepticism / politics of faith. The politics of faith 
are characteristic of those movements that aim to improve 
the situation of humanity in the world and posit that hold-
ing ruling power is the way to achieve such advancements, 
whether as a utopia or gradually. That style of politics praises 
the power, and views the aim of governing power not only in 
terms of blind and morally neutral mediation of conflicts and 
maintenance of the legal framework for peaceful interaction, 
the approach of the contemporary mature liberal democra-
cies. In opposition to that style, the politics of scepticism is 
characterized by a fundamental suspicion of human ability to 
achieve perfection.

Therefore, the role of the state (the government) needs 
to be reduced to the bare necessary minimum: keeping pub-
lic order, definition of rights and obligations, prevention of 
conflicts to allow individuals to achieve their interests. That 
style is, therefore, fundamentally Hobbesian and its adher-
ents believe that the role of the state is not to impose moral-
ity but – excessively to a degree - administrate the existing 
conflicts and diversities. 

Margaret Canovan, a theoretician of populism, accepts 
that view and adds a new, parallel axis to illustrate the two 
sides of democracy – pragmatism/salvation. According to 
that view, the tensions between the two faces of democracy 
will unavoidably lead to a democratic paradox. If the politics 
of faith (salvation) in democracy implies the entry of the 
masses into politics (the rule of the people), the participa-
tion of the masses can’t be direct, because of the fact that 
institutions and procedures will be necessary that are com-
plicated and outside the understanding of the masses. In the 
passage between the two faces, which brings about disap-
pointments, according to Canovan, a series of movements 
and political styles may spring up, with populism being just 
one of many possibilities. Therefore, populism often serves 
as a “lubricant” for the speeding up engine of democracy 
that has turned too pragmatic, adding to it passions, emo-
tions and will to change. However, such a definition makes 
the populism look like a harmless phenomenon negated by 
practice many times. 
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For that reason, Benjamin Arditi believes that the word 
“phantom” best describes the structural relationship of pop-
ulism and democracy. It has layered meanings and captures 
well the indecisiveness of populism because “phantom” asso-
ciates equally to a companion (as in shadow of democracy), a 
visitor (as a nightmare) and persecution of democracy. In the 
least harmful form, populism is one representation and com-
panion of contemporary democracy possible in the age of 
the reign of television. In a more dangerous form, populism 
somewhat resembles a nightmare, a spectre that comes in 
our dreams and is both a symptom of politics and a reminder 
that a democratic system is a living matter. In its third ver-
sion, on the other hand, the populism as a spectre associates 
of persecution and threatens the overall framework that 
enables democracy, transforming itself into an opposite of 
democracy, with full neglect for the institutions, the rule of 
law, resembling a totalitarian system. 

In contemporary world, it is rare to se any of the differ-
ent “-isms”, including conservatism, devoid of any promise 
of progress. However, the promises of progress (salvation!) 
available to all are commonly accompanied with the exis-
tence of a (pragmatic) vanguard that has the role of enabler 
of progress for the masses. Once the masses are disappoint-
ed with the vanguard, the intellectual and political elites, the 
demand for a populist style of politics appears. Today, even 
populists don’t question the economic progress. They rather 
question the moral and social progress promoted by the 
dominant liberal ideology. The conflict moves to the field of 
morals - the elites that want to change and emancipate the 
masses are despised - and the people, as they are, are placed 
on the pedestal. 

3. Administration/Democracy Axis
The third theoretical axis that could assist our approach to 
populism is the institutionalism (good governance) - popu-
lism (democracy) axis. This axis is used by scholars that 
study populism inspired by the discourse theory, and it cor-
responds to the paradigm/syntagmа axis which is the basis 
of functioning of language as a system, according to classical 

linguistics. 
In addition to language poles, the syntagmа and the 

paradigm function as principles for representation of (politi-
cal) reality. 

The syntagmatic principle of representation of reality 
is dominated by the system of combination of signs. Simi-
larly, in politics, the political systems that follow the ideals 
of inclusion, non-discrimination, good governance and de-
ideologisation of political space function as a syntagmatic 
discourse. In their purest form, such systems assume the 
existence of a seemingly neutral centre that recognizes the 
pluralism of society, pluralism of interests and treats every 
demand coming from the heterogeneous social file in line 
with the logic of differences. The European Union’s slogan 
“united in diversity”, which implies that no single element of 
the system has advantage over the other elements (in this 
case the national cultures and their symbols), is one example 
of the syntagmatic representation of reality. 

On the other hand, the paradigmatic principle is a prin-
ciple that embodies democracy understood in its narrowest 
meaning. Unlike the syntagmа, where the main principle is 
the principle of combination, the paradigm is ruled by re-
placement relations that have function similar to the func-
tion of metaphor in rhetoric. 

The pure paradigmatic or populist discourse reduces the 
pluralism of positions combined in the political discourse to 
the dichotomy the people (us) and elites (them). The over-
all, otherwise, complex social reality is reflected through 
this simple antagonistic dichotomy which is called, in the 
discourse theory, the logic of equivalence. The populist dis-
course, however, impoverishes the symbol and raises sev-
eral questions: Who the populist has in mind when invoking 
the people? If the people are a whole composed of all pos-
sible individuals and groups existing in the society, who is 
excluded by the populist? Does the denominator “People”11 

11 Translator’s note: the original text in Macedonian uses the term “народ“, 
“people”, as synonym for “nation” and the term “луѓе”, “people” as synonym 
for “human beings”, “men and women”. For the sake of clarity, in this text, 
the term “people” is written with capital “P” for the first use, and with 
lower case “p” when it refers to “human beings”, “men and women”.
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has its marked place in the reality? Doesn’t the fact that 
symbols are impoverished in the populist discourse actually 
constitutes a precondition for the success of populism and 
its unavoidable performance? Croatian philosopher Žarko 
Puhovski seems to answer all those questions in an interview 
for “Utrinski vesnik” daily. In the interview, he notes that 
populism is preoccupied with giving different names to the 
problems as it lives off words that have been emancipated 
from their content.

Methodology
This analysis, in spite of the widely set conceptual frame-
work, has a humble goal. Through content analysis and dis-
course analysis of six (6) speeches given by Nikola Gruevski, 
we shall attempt to answer several questions. For the con-
tent analysis, we used the text analysis software Nvivo. To 
introduce some order in the extensive material at our dis-
posal, and due to the fact that empirical studies of populism 
are few and apart, we shall focus on five elements that Kirk A. 
Hawkins, one of the few authors that have worked on empiri-
cal analysis and measurement of populism, identified as the 
defining characteristics of populist rhetoric: the Manichean 

cosmology, references to the will of the people, the mention 
of diabolical hostile elites, the changes in the system and the 
view that “anything goes”. 

The questions we aim to answer are: 
1. What is the meaning of the speeches in the wider 

context in which they were delivered? 
2. What are the values they transmit? What kind of 

society those speeches represent (create!)? To what 
extent they reflect a democratic or illiberal worldview 
and what kind of politics of faith they reflect? 

3. Why the dose of populism in the speeches differs 
from one occasion to another? In which types of 
speeches is that dose larger and which it is smaller? 

4. Was the rhetoric manipulative, propagandistic, does 
it distort reality or creates a new reality, i.e. is it per-
formative? 

5. Finally, who are Gruevski’s “People”? 
The list of Prime Minister’s speeches (this analysis relied 

on their transcriptions), is provided in Table 1 below. The first 
speech is atypical. It was a speech given by Gruevski, in his 
capacity as prime minister, in front of the heads of depart-
ments of public and state administrations and members of 

# SPEECH HYPERLINK

1 Address by PM Nikola Gruevski at the promotion of the 
concept of Managerial Ethics, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=gHtPQMIRcz0

2 Press-conference:  
Let’s go to elections and let people can decide!, 2013

https://www.youtube.com/watch?v=N-1ZM0O42lY

3 In the interest of the state,  
SDSM is free to sign any report it wants, 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=yXr3mAbDaFA

4 New Year’s Address 2013 https://www.youtube.com/watch?v=kCelTwzbQ5I

5 Presentation of the Accountability Report 2011-2014 https://www.youtube.com/watch?v=wMsGJgOCSHw

6 The speech of the prime minister in the opening rally of 
the Presidential Elections Campaign in Ohrid, 2014

https://www.youtube.com/watch?v=t4e4979QdBw

Table 1: List of speeches 
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managing and supervisory boards appointed by the Govern-
ment. The second and the third speech were delivered in con-
ferences for the press held by his party and in those speeches 
Gruevski, as a party leader, presented his party’s views on the 
work of the Inquiry Committee on the events of December 
24, 2012 (hereinafter the Inquiry Committee), that investi-
gated and aimed to shed light on certain questions related to 
the incident that transpired in the Parliament in December 
2012. The fourth speech was the New Year’s address to the 
nation, given by Gruevski in his capacity as prime minister, in 
December 2013. Therefore, the speech was more ceremonial 
and solemn in character. The fifth speech was the presenta-
tion of his party’s Accountability Report on the achievements 
and results of the Government in the period 2011-2014 (be-
tween two elections), and the sixth speech was delivered in 
the opening rally of the 2014 Presidential Election campaign.

Frequently Used Terms

Picture 1: Frequently Used Terms
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# Word Frequency  
of Use

% of the 
total

1 Macedonia 102 0,62

2 the People 48 0,29

3 SDSM 48 0,29

4 new 45 0,27

5 citizens 38 0,23

6 VMRO 34 0,21

7 DPMNE 31 0,19

8 persons 29 0,17

9 the state 28 0,17

10 others 28 0,17

11 part 27 0,16

12 work 27 0,16

13 the government 26 0,16

14 our 26 0,16

15 citizens 25 0,15

16 projects 25 0,15

17 more 25 0,15

18 projects 25 0,15

19 trust 20 0,12

20 ours 20 0,12

21 time 19 0,11

22 things 19 0,11

23 law 18 0,11

Table 2: Frequently Used Words

Table 2, just as the “word cloud”, lists the most frequently 
used words in the six speeches of the Prime Minister that are 
subject to this analysis, and we have to bear in mind that the 

count eliminated all particles, personal pronouns and other 
words we was a irrelevant for the purposes of this analysis. 
As could be expected from a politician who is seen as pro-
moter of the patriotic cause, the most frequently used word 
was the name of the country – “Macedonia”. It is followed by 
the term “the People”, and the figure would be much higher 
if we counted in the indefinite form “People” (see in Table 3 
below). Moreover, having in mind that Gruevski often uses 
the terms “(the) citizens” and “people (as in human beings, 
individual men and women)” as synonymous with the term 
“the People”, the use of that term is even more striking. 

In third place, in terms of frequency of use, is “SDSM”, 
which, again, is to be expected in populist speeches of which 
the Manichean cosmology and smearing of opposing elites 
are main characteristics. In addition to SDSM (the leading 
opposition party), Gruevski also mentions the opposition 
leaders (Zoran Zaev and, in particular, Branko Crvenkovski) 
in extremely negative context. Then the adjective “new” fol-
lows, and if we count the other derived forms (with definite 
article, the gender and singular/plural forms of the word), it 
would take the third place, immediately after “(the) people”. 
“The state”, “work”, “projects” and “trust” are other terms of 
interest for our analysis that are ranked high on the list.

Who are the People?
Table 3 presents the frequency of use of the terms “the Peo-
ple”, “people (men and women)” and “citizens” in the speech-
es covered by this analysis. 

In the first speech (delivered in front of high-ranking civil 
servants), it was the term “(the) People” that was the least 
frequently used by Gruevski, which is understandable in view 
of the fact that the overall tone of the speech is enlighten-
ing and magisterial in the communication with the audience 
(officials and civil servants appointed by the Government) 
from whom he expects better services and better treatment 
of the clients, i.e. the “citizens” and the “people”. Neverthe-
less, Gruevski legitimizes his demands from the civil servants 
with the fact that the Government that appointed them to 
their managerial positions “was elected by the (P)eople”. This 
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is not a simple remark, but one of the paradoxes of populism: 
populist leaders can use the language of technocrats, pres-
ent themselves as technocrats, as long as they do that “for 
the good of the People”.

Limited use of that term was noted in the fourth speech 
(the New Year’s Address), which is more solemn and cer-
emonial in character and has a wide target audience that 
encompasses all citizens and not just “the People” to whom 
Gruevski refers more intensively in his other speeches and 
addresses. Quite to the contrary, Gruevski addresses the 
“citizens” more frequently in that speech. Again, as in the 
previous speech, Gruevski appears in his capacity of prime 
minister. That was the case with the fifth speech (the presen-
tation of the Accountability Report 2011-2014), which refers 
to the “citizens” far more frequently than to the “People”. 
These speeches reflect (only seemingly) a combining, more 
pluralist syntagmatic discourse that combines the elements 
that make up the society.

In the other three speeches (2nd, 3rd and 6th) Gruevski ap-
pears in his capacity as a politician, president of the ruling 

party and charismatic leader. The use of the term “People” 
in these speeches is much greater and, due to their overall 
tone, they constitute classic examples of populist speeches. 
Two of the addresses were, in fact, party press-conferences 
in which Gruevski presented the positions of his party on the 
work of the Inquiry Committee, while the third was a speech 
given as his party’s campaign rally. 

In the press-conferences, Gruevski interpreted a trau-
matic/conflicting event - the possibility for the Inquiry Com-
mittee to adopt a decision opposed to his party’s interpre-
tation of the events that transpired in the Parliament on 
December 24, 2012. The main line of his interpretation held 
that the incident during which all opposition MPs and the 
representatives of the media were forcefully expelled from 
the plenary hall of the Parliament was a consequence of a 
scenario to destabilize the state and bring the opposition in 
power through a coup d’état. The agreed report of the Inqui-
ry Committee found, on the other hand, that the expulsion of 
the MPs and the members of the press constituted a viola-
tion of the Constitution by the majority in the Parliament. 

# Speech (the) Citizens (the) People
people  

(as in men 
and women)

TOTAL

1 Address by the Prime Minister at the promotion  
of the concept for Managerial Ethics

0,50% 0,06% 0,20% 0,76%

2 Let’s go to elections and let people  
can decide! Press Conference

0,39% 0,45% 0,04% 0,88%

3 In the interest of the state,  
SDSM is free to sign any report it wants 

0,69% 0,78% 0,07% 1,53%

4 Prime Minister’s New Year’s Address 0,21% 0,03% 0,20% 0,44%

5 Presentation of the  
Accountability Report 2011-2014

0,53% 0,22% 0,02% 0,77%

6 The speech of the prime minister in the opening 
rally of the Presidential Elections Campaign in Ohrid

0,51% 1,14% 0,26% 1,92%

Table 3: Frequency of use of individual terms
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Faced with inability to absorb the event in the expected 
discourse, Gruevski used those speeches to reinterpret the 
meanings, giving an authentic interpretation of a sort, invok-
ing the “people” as the final instance that makes any form 
of moral, legal or political judgment. Thus, Gruevski “inter-
cepted” the possibility to change the outlook and meaning 
of events, i.e. question the relations of power and the overall 
social reality in which there is a strong cult of his infallibility, 
invincibility and uncompromising position.

Giving an explanation on the course of negotiations in 
the Inquiry Committee and his meetings with the opposition 
leaders, after the Local Elections in which his party won a 
major victory, Gruevski noted: 

 “In the meeting last Tuesday in which I 
participated, I reminded them (opposition 

leaders, o.n.) that, three months after December 
24, Local Elections were held in Macedonia. That 

before and during the campaign, their eternal 
leader (Branko Crvenkovski, o.n.) offered just 
one thesis to the public and nothing else, and 

the thesis was that VMRO-DPMNE violated the 
Constitution and the Law on December 24, etc. I 
reminded him that we, in the first five or six days 

of the Campaign denied that and then stopped 
discussing that issue altogether, leaving it to the 

People to decide on its own and believing that 
the People had sufficient time to understand the 
situation. Finally, the result was that we won 58 

mayor races to 4 of theirs, with 140,000 advantage 
in terms of votes we won, difference quite greater 
than in 2009, which we believed was a result that 

we won’t be able to repeat”. 

The quote above leads to the conclusion that Gruevski 
ties the result of the Elections with the eventual resolution 
of the dispute surrounding the events of December 24, 2012. 
In other words, the majority or, as he called it, “the People” 
is made an arbiter in a legal dispute. The opposition, on the 
other hand, framed the dispute in the legalist narrative – it 
claimed that the said events constituted a violation of the 

Law, the Constitution and the values of the order. The next 
quote, from the same speech, proposes a “creative” resolu-
tion for the dispute surrounding the findings of the Inquiry 
Committee and is even better illustration of the populist 
rhetoric:

 “We propose to endorse two versions of the legal 
qualifications in the report tomorrow. One that 

will be in line with the positions of VMRO-DPMNE 
and which shall state that it would be valid only 

if VMRO-DPMNE wins more votes than SDSM in 
the October 13 Elections, and a second one that 

will contain the legal qualifications preferred 
by SDSM and which shall state that it would be 

valid only if SDSM wins more votes than VMRO-
DPMNE in the October 13 early Elections... Next 
Monday is the last day on which the Parliament 

could be dissolved and hold elections before the 
release of the progress report on Macedonia in 

Brussels. So, let the People decide what is the 
truth and who does it want to lead the country in 

the coming years”. 

Gruevski went one step further regarding the problem 
- he proposed that the majority should decide which are the 
valid legal qualifications in an election. What populist leaders 
omit to say is that politics is often a matter of compromise 
and that independent institutions are the key ring in the 
chain. Also, the speech didn’t mention the point that many 
political decisions may not be to the liking, the tastes, prefer-
ences or wishes of the majority. In other words, if the majori-
ty (or whoever represents it) made a mistake, it is completely 
democratic for the legal order to side with the minority, even 
if it may be the most hated of minorities. The democracy is 
about procedures, laws and decisions which (by necessity) 
are not to the liking of the majority, and yet they make the 
very democracy possible because those elected by the ma-
jority are controlled by those in the minority. Reinterpreting 
democracy exclusively as a matter of majority preferences, 
populist leaders dislocate the whole order out of the institu-
tions, which is a completely democratic instrument to under-
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Picture 2: Text Search Query - “The People”
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mine liberal democracy, as proven many times in the political 
history of humanity. In this case, populism lies somewhere 
between a nightmare for and persecutor of democracy, espe-
cially if it is fragile and not quite consolidated as is the case 
with Macedonian democracy. 

Picture 3 tells us more about the context in which 
Gruevski refers to the “People”, the characteristics he at-
tributes to it, the manner in which he presents his own and 
his party’s relation with the People, and the rhetorical tech-
niques used to describe the relationship between the “alien-
ated elite”, i.e. the opposition and the “People”. The People 
is personified, understood as an organic whole – it “knows”, 
“gives trust”, “believes”, “doesn’t make mistakes”, has “a 
voice” and “a will” and “gives its confidence which is difficult 
to earn”. “The People is our source of power” and the Govern-
ment and the cabinet are those who offer “opportunities” and 
“benefits” to the people, “respect its will” and “listen to the 
voice of the people”. The opponents, i.e. the “disoriented” and 
“utterly destructive” elites “lies”, “manipulates”, “betrays” the 
People, “enters agreement behind the back of the people”, 
“opposes the acts” that provide opportunities for the People, 
and does all of that “led by personal interests”. 

In spite of the simplified language and symbols used in 
such speeches, it is not quite clear who the term “people” 
refers to, to which social layers and groups it applies. Does 
it cover all people understood as all citizens together with 
their differences? Or, is the “People” an elastic category that 
refers to some sort of mythical body which, while not repre-
senting the plurality of the society in general, wants to pres-
ent itself as a whole? Does Gruevski refers to the “People” 
when, for example, he reminds that his party was the biggest 
with 158,000 members? 

The function of the unclear denominators and symbols 
in the political communication is clear – they create order 
in the disorder, mobilize and provide the feeling of identity. 
It is the lack of clarity that hides the secret of their capac-
ity to perform, their desirability and ability to create political 
identities. In societies faced with shock, apathy and mistrust, 
the need for order is foremost and far more important than 
the ideological contents that could introduce that order. The 

weaker the institutions that need to provide continuity, pre-
dictability and stability, the more primitive and poor will be 
the symbols of political and populist rhetoric. The less the 
symbols of democracy are fixed, stable and institutional-
ized, the more can one change their meaning and the more 
can they be emancipated from their contents. The populist 
rhetoric, abundant with easily understandable metaphors, is 
stabilizing, providing order in the complex world that frus-
trates the disappointed majority. The pluralist society, on 
the other hand, is presented as if divided in two parts: us 
(“the People”) and them, the alienated and lost political and 
intellectual elite with its dominant values. The mobilisation is 
not based on rational arguments, but on moralizing subjects 
(close to “the People”), deeply emotional and filled with fic-
tion and fantasies. The suspension of logic and ratio in the 
creation of the political identity of “the people” is not a weak-
ness for the “People’s” identity, but an advantage for populist 
rhetoric, because the impoverished narrative construction is 
intertwined with investments of affectations that act as a 
“glue”, a cohesive agent. Thus, even when the individuals that 
make up the people are faced with indisputable facts about 
the “nakedness” and dishonesty of “the first among equals”, 
the leader of a popular movement, that traumatic/conflict-
ing event is considered a threat to the identity, not a reason 
to abandon their political position. 

In populist regimes, the meaning of “democracy” is dif-
ferent than in the mature systems of liberal democracy. In 
those regimes, it is quite understandable for the “People” to 
decide on legal qualifications - who is right and who is wrong 
in a given dispute. There are no too great sacrifices to be laid 
at the altar of the “People”, even when rule of law and protec-
tion of human rights are to be sacrificed. 
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SDSM and Branko: A Diabolical Conspiracy

# SPEECH %

1 Address by the Prime Minister at the promotion of the concept for Managerial Ethics /

2 Let’s go to elections and let people can decide! Press Conference 0,95%

3 In the interest of the state, SDSM is free to sign any report it wants 0,80%

4 Prime Minister’s 2013 New Year’s Address /

5 Presentation of the Accountability Report 2011-2014 0,01%

6 The speech of the prime minister in the opening rally of the  
Presidential Elections Campaign in Ohrid

0,08%

Table 4: Frequency of use of the term “SDSM”

Table 4 shows that Gruevski didn’t mention SDSM at all 
in speeches 1 and 4, speeches in which he makes the lowest 
number of references to “the People”. In speech No. 5, SDSM 
is mentioned only once, in a comparison of periods in which 
VMRO-DPMNE’s and SDSM’s held power. A small, and yet 
significant number of uses of that term is found in speech 
No. 6, in which SDSM is used to illustrate how it’s policies 
were against adoption of legislation that would allow entry 
of direct foreign investments in Macedonia. It is a paradox 
that in Gruevski’s rhetoric, SDSM and the “People” go hand in 
hand, i.e., to push the issue further into caricature, there is no 
“People” without SDSM and vice versa.

Gruevski frequently uses the noun “opponents” for 
SDSM, but, at a closer look, the manner in which he describes 
the opposition leads to the conclusion that he regularly de-
scribes them as political enemies. If SDSM were opponents, 
they wouldn’t be depicted as social outcasts, but an element 
different from other elements of society, yet an element that 
needs to be taken into account. Quite the opposite, SDSM is 
mentioned in connotations to mean something opposed to 

the “People”.
This is hardly surprising having in mind that such de-

piction is quite characteristic of attempts at populist mo-
bilisations. If the People seems to be a “slippery” category 
composed of elements that, at a first glance, have little in 
common, than the enemy is the most important common 
denominator that acts as binding tissue of the populist 
discourse. In other words, there is no political identity, i.e. 
“People” without “an enemy of the people”, without an ele-
ment that would be excluded because its very presence is 
presented as a threat to the “People” and a reason for which 
“the people” couldn’t transform into “the People”.

Due to the depiction of the “People” as a seemingly ho-
mogeneous and ultimate instance in politics and society, in 
populist systems, any pluralism is presented as a threat that 
needs to be reinterpreted to be able to incorporate it in the 
populist frame. Therefore, the populist discourse is often 
strongly coloured by conspiracy theories and conspirato-
rial way of thinking. Of special interest are the phrases that 
Gruevski uses in the speeches analysed for the purpose of 
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this analysis to describe the journalists that were expelled 
from the Parliament on December 24, 2012 (or, as the official 
version has it, “asked to leave the Parliament over concerns 
for their safety”), and the media that are critical of his work. 
According to Gruevski, the journalists were, in fact, “mem-
bers of SDSM who present themselves as journalists”. The 
critical news portals were, in fact, “portals controlled by 
SDSM”, and the media that don’t follow the dominant line are 
“media under their (SDSM’s, o.n.) control”. The logic is quite 
clear – if they don’t follow our line (the line of the “People”) 
they are not with the “People” and surely take the side of the 
hated hostile elites. In a purely populist discourse, the multi-
tude of subjective positions in a society is reduced to just two 
positions. The speech is not descriptive, but rather prescrip-
tive – it indicates the positions which are to be considered 
legitimate according to the dominant ideology.

SDSM, and that is especially the case in the second and 
the third speech, is depicted as a diabolical enemy in the pur-
est sense of that word. In both speeches, Gruevski constantly 
implies that the events of December 24, 2012 were backed 
by a hidden plan, i.e. that “a scenario to take power by force, 
conceived five months in advance”, according to which the 
SDSM representatives “went for a violent overthrow of Gov-
ernment”, and “blocked the adoption of the Budget with vio-
lence on Parliament’s premises”.

When talking about SDSM, Gruevski often uses slang 
and vernacular language, with the obvious intent to bring the 
political struggle closer to the common citizens. So, SDSM 
is characterizes at party that engages in “shenanigans”, “is 
lost in time and space”, while the leadership of the party is 
reprimanded for “for avoiding elections like the Devil avoid 
incense”. In spite of the personnel changes in the opposition 
party, there are evident efforts to portray some sort of con-
tinuity in SDSM’s policies, therefore, the new leadership is 
presented as “Branko’s group”.

Gruevski’s reliance on slang is especially striking when 
he mentions Branko Crvenkovski. In his criticism of Stevo 
Pendarovski, SDSM’s presidential candidate in the 2014 
Presidential Elections, Gruevski claims that Branko Crven-
kovski was Pendarovski’s “mentor, boss, guru and idol”. The 

“boss” himself, Branko Crvenkovski, is portrayed in Gruevski’s 
speeches as “manipulator”, “intrigue-monger”, person who 
wasn’t a true President of Macedonia but “usurped the of-
fice”. 

Why the Fetish of the New? 
At a first glance, the most surprising finding of the analysis 
of the six speeches is the high frequency of use of adjec-
tive “New” (in all its derivatives possible in Macedonian, by 
gender and number), summed up in Table 5. Assuming that 
the use of the word “new” and its derivatives in Gruevski’s 
speeches is not a matter of coincidence but a systemic and 
planned political communication, in this part of the analysis 
we shall argument the position that they are often used as a 
metaphor for the likely most important feature of populism 
- the affinity for systemic change, i.e. change of existing po-
litical and social order. 

Populism, as a rule, appears in conditions of social apa-
thy, increased or underdeveloped confidence of the institu-
tions, stressful and frustrating social situation. In that situ-
ation, the social order – understood as a discourse – under-
achieves in combining and incorporating the demands of the 
society. The meanings of words important in the regulation 
of social relations are not fixed anymore. New demands ap-
pear in the society, symbolizing changes and which could be 
named differently, therefore we call them floating signifiers: 
“democracy”, “new politicians”, “respect for the law”, “social 
justice”, “better infrastructure”, “integration into EU and 
NATO”. 

However, the meanings of those demands are not fixed 
and their appropriation by political actors and the fixing of 
their respective meanings is subject to hegemonistic politi-
cal struggle of who and how shall interpret them. At that, 
once a give word gets “sticky” enough to be useful for gen-
eral mobilization, its meaning becomes less clear because it 
represents a series of demands. For example, if the demand 
for more “democracy” is the main word that provides domi-
nance of a series of demands, we shall call is the equivalence 
chain, in the society, it doesn’t mean that democracy means 
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the same to all actors that demand it. To the contrary, de-
mocracy could, at the same time, imply “the rule of law”, and 
“cheaper products”, and “greater welfare allowance”, and 
“employment in state administration”, and “steal less for 
oneself and give more to the people”, and “fight against cor-
ruption”, and “procurement of public busses”, and “personal 
liberties”, etc.

Although the recent protests in the Ukraine were equal-
ly social, nationalist and political in character, the symbol for 
the pluralism of demands condensed around the demands 
for integration into the European Union. At the same time, 
those were protests against authoritarian policies and cor-
ruption of the regime in power. For that reason, many ana-
lysts in the international media were right to warn that the 
oversimplification of the complexities of political struggle 
in Ukraine to the contest between pro-European and anti-
European forces doesn’t fully reflect the situation on the 
ground. 

SDSM entered the campaign for the 2014 Parliamenta-
ry Elections with the slogan “Changes for a New Beginning”. 

Correctly advised by experts that the narrative focused on 
problems with the democracy, the independence of the judi-
ciary and the freedom of the media, which they relied heavily 
on in the 2011 Elections campaign, wasn’t “sticky” enough, 
the speeches and appearances of the people that participat-
ed in the campaign were peppered with words like “change”, 
“new beginning”, “new”, etc. Presidential candidate Stevo 
Pendarovski won the sympathies of the public with his calls 
that Macedonia needs “new people for new policies”. SDSM 
even changed the party colors with the aim to demonstrate 
discontinuity with the old. 

Nonetheless, where does that fetish of the “new”, its at-
traction, come from?

Frustrated by the long transition to market economy 
and parliamentary democracy, the main demands of the ma-
jority of citizens of Macedonia are not: “more democracy”, 
“more freedom”, “social justice”, “human rights” or “integra-
tion into the European Union”. To the contrary, and it is not 
just those who were disappointed with SDSM’s rule, but also 
the people who are dissatisfied with the reign of the current 

# Speech No. of Mentions Percentage of total 
speech

1 Address by the Prime Minister at the promotion of the 
concept for Managerial Ethics

4 0,07%

2 Let’s go to elections and let people can decide! Press 
Conference

5 0,23%

3 In the interest of the state, SDSM is free to sign any 
report it wants 

1 0,03%

4 Prime Minister’s New Year’s Address, 2013 29 0,82%

5 Presentation of the Accountability Report 2011-2014 38 0,51%

6 The speech of the prime minister in the opening rally  
of the Presidential Elections Campaign in Ohrid

10 0,27%

Table 5: Frequency of use of adjective “new” in all of its forms
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Picture 3: The Context of use of adjective “new”
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Government, the main symbols of dissatisfaction were the 
demands for “new faces in politics”, “new policies”, “some-
thing news”, “young people”, “return to the values”. 

Thanks to the support of the media and the carefully 
constructed communication strategy, back in 2006, Gruevs-
ki became the symbol for a “new and modern politician-
technocrat” who was expected to deal with the “old”. In other 
words, if the calls for “something new” symbolized the de-
mands for changes of the system, Gruevski managed to ap-
propriate this floating signifier and reinterpret it in his favor. 
If the “new” may have some sort of mythical dimension for 
the people, associating them of something that will make the 
society better, the politicians who will appropriate it in such a 
manner to become him/herself an association for the “new”, 
such a politician has won an important battle. 

In time, the task of the strategists to present Gruevski 
as “novelty act” is getting devilishly difficult. Therefore, it is 
interesting to see how they manage to maintain the stability 
of the dominant discourse. 

The first line of battle is the “closing” of the gap that 
appeared as a chance for the new leadership of SDSM when 
Branko Crvenovski - who was seen, because of his “baggage” 
and primarily because of the carefully designed and expen-
sive smear campaign in the media, as the symbol of all po-
litical evil in the country - left the party. With his departure, 
the “new” again became a subject of political struggle, i.e. it 
opened SDSM some space to try and adopt the “new”. There, 
the goal of the slogans employed by SDSM in the last elec-
tion campaign, “changes”, “new beginning”, “new policies”, 
etc. becomes evident. It is an attempt to reinterpret the 

“new” in order to adopt it and make it the primary associa-
tion of SDSM. The analyzed speeches make evident the goal 
that Gruevski has in mind, with his insistence that the new 
leadership of SDSM is not a sign of new party policies, but a 
continuation of the old policies. 

The second battle, according to Picture 4, which pres-
ents the context of use of the adjective “new”, is fought by 
Gruevski on “home court”, in the reproduction of the domi-
nant discourse. Here we have yet another paradox of popu-
lism – it is always caught between the big and vague words 
that call for wider mobilization (“the new”, “the People”) and 
singular, earthly elements, i.e. demands of the voters for em-
ployment, subsidies, welfare assistance, economic prosper-
ity, etc. 

Knowing that the “People” is actually composed by 
real people with concrete expectations from the leader, the 
expectations have to be met or the “People” can’t exist. In 
other words, in addition to mobilization, populism has to 
work on administration. So, in the reproduction of the dis-
course, Gruevski’s “new” doesn’t refer anymore just to “new 
persons”, but to “new projects”, “new factories”, “new oppor-
tunities”, “new jobs”, “new increases of welfare assistance”, 
“new machines”, “new roads”, etc. It seems that analyst Sašo 
Ordanovski refers to that paradox when he says: “The type of 
regime established by Gruevski has one major fault, that is, 
it needs a lot of money. Regimes of this type can exist for a 
long time only if they have extra economic resources at their 
disposal”. 

It is worth noting that the narrative doesn’t have place 
for phrases like “new freedoms”, “new rights”, “new demo-
cratic tools available to the citizens”. In fact, democracy was 
not mentioned once in the six analyzed speeches given by 
Gruevski. 
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Conclusion
Having in mind that the term populism is used quite often 
in everyday life, but its usage is not clear, in this analysis 
we attempted to explain its meaning through an overview 
of conceptual framework of theoretical debate on the mat-
ter. At that, we also narrowed down the focus of the further 
analysis. 

Then, through textual analysis of carefully selected 
speeches (of different type) given by Nikola Gruevski, whom 
his political opponents often consider to be a populist, we 
determined how often and in which contexts he refers to 
the key elements of populist narratives, such as: the People, 
the people, the hostile elites. In addition, we analyzed if the 
speeches reflect a Manichean, illiberal worldview, anti-plural-
ism and conspiratorial way of thinking, characteristic of the 
way in which populist leaders describe politics and society. 
Our analysis was inspired by the reading of the “symptoms” 
of populism, i.e. the discourse theory. We tried to explain the 
context and the aims of Gruevski’s use of the three most fre-
quently used words in his speeches – “People”, “SDSM” and 
the adjective “new”.

We determined that the main question is not whether, 
but when and to what extent are Gruevski’s speeches popu-
list. When he takes the stage as interpreter of traumatic/
conflicting events from position of party leader or popular 
tribune, Gruevski’s speeches contain all elements of popu-
list mobilization. The speeches are dominated by the use of 
the words “People” and “SDSM”, which go hand in hand. In 
Gruevski’s speeches, the “People” is not a clear term, but a 
word that aims to mobilize, to offer identification by waking 
the audience’s emotions. The lack of clarity doesn’t make it 
less successful in mobilization, nor is it a speech that distorts 
the reality. Rather, it is a performative speech, in the sense 
that it shapes political identities. 

On the other hand, when Gruevski speaks in his capacity 
as a prime minister, for instance, in official events, the man-
ner of addressing the audience is (seemingly) more adminis-
trative, unifying, and his language and expression are clearer. 
In those speeches, the “People” gives way to “citizens” and 

“new”. However, at closer analysis of the “citizens” he ad-
dresses, we can see that he doesn’t really mean all citizens, 
i.e. the diverse groups/identities that exist in the society. To 
understand who exactly are the citizens, or the people of the 
Prime Minister, it is important to see not just who is men-
tioned, but, more importantly, who is omitted altogether 
from his speeches. In that sense, the analysis showed that 
Gruevski most commonly speaks to just one segment of 
ethnic Macedonians, that his speeches offer no space for 
any wider pluralism, i.e. other, diverse social identities, for 
example, LGBT persons, opposition members, liberals, activ-
ists, independent press, critics, etc. 

We also elaborated on the frequent use of the adjective 
“new” in all of its derivative forms available in the Macedo-
nian language. We determined that its use in Gruevski’s rhet-
oric is a part of a planned populist political strategy which 
aims to portray Macedonian politics as battlefield between 
the “new” (the good, hardworking, popular, common Gruevski 
and VMRO-DPMNE) and the “old” (the bad, the lazy, elitist, 
selfish Branko Crvenkovski and SDSM) political forces.

Finally, it is worth noting that the narrative doesn’t 
have place for phrases like “new freedoms”, “new rights”, 
“new democratic tools available to the citizens”. This point 
is best illustrated by the fact that the word “democracy” was 
not mentioned once in the six analyzed speeches given by 
Gruevski.
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Government’s  
media camapaigns

his 4th Report presents an analysis of the media campaigns im-
plemented by the Government of the Republic of Macedonia. 

Introduction and Methodology
One of the frequently used, powerful and certainly most expensive pro-
paganda tools used by the Government of the Republic of Macedonia, 
primarily in its one-way communication with the citizens, are the media 
information and promotion campaigns. 

According to the Electronic System for Public Procurement (ESPP)12, 
the General Secretariat of the Government alone, over the past three 
years, opened tender competitions, signed, contracted and realized eight 
media campaign on the following issues: (1) promotion of values of inter-
ethnic and interreligious coexistence; (2) promotion of fundamental family 
values; (3) Government’s active measures and policies to support the agri-
cultural sector; (4) implementation of Government’s policies in the nation-
al healthcare system; (5) Government’s policies in the area of education; 
(6) raising the awareness of the citizens about their role, participation and 
behaviour in traffic; (7) promotion of reforms of public administration; (8) 

12 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/notices 
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raising the awareness of the citizens about the importance 
and the need to consume healthy food and avoid food with 
quality detrimental to their health.

The campaigns come with an average price tag of €0.5 
million per campaign. Of the total costs of a campaign, 65% 
go to the marketing agencies for development and imple-
mentation of campaign ideas (videos, billboards, banners, 
etc.), and the remaining 35% are used to purchase adver-
tising space in the media. The media buying, too, is done by 
marketing agencies. The campaigns are usually aired and 
published by the pro-government media which makes the 
Government one of the leading advertisers13 in the country 
(ranked second biggest advertiser in the broadcasting sec-
tor in 2013). Another interesting fact is that the contracts 
for implementation of campaigns usually go to a handful of 
marketing and advertising agencies - Republika, New Mo-
ment New Ideas, Aquarius Design, Market Vision and Omega 
Communications.

Even a superficial analysis of the media campaigns 
shows that the current Government, even under the guise 
of regular public service announcement campaigns on given 
policies and reforms, does, in fact, constantly, intensively and 
unilaterally “plant” moral and ideological patterns in the pub-
lic debate on topics and issues such as abortion, marriage, 
family and family values, behaviour, religion, etc. In fact, the 
main goal of the Government is not to inform the citizens 
about policies of public interest, but to promote itself and 
impose on the citizens values, views and principles that origi-
nate exclusively in its conservative, patriarchal, demochris-
tian ideology. Such are, above all, the campaigns promot-
ing family values, third and fourth child policies, healthcare 
reforms that restrict the right to abortion, all of them very 
openly and directly promoting the ideological matrices of the 
ruling party. The same practice is repeated, to more or less 
visible levels, with all the other public service ad campaigns. 
The campaign promoting healthy food and eating habits pro-
vides an illustrative example. The videos produced for that 

13 Analysis of the Broadcasting Market for 2013, Agency for Audio 
and Audiovisual Media Services, p. 33, available at URL http://
www.avmu.mk/images/Analiza_na_pazarot_za_2013.pdf

campaign are, at a first glance, modern and styled to resem-
ble the cooking shows aired by the famous international TV 
channel “Kitchen 24”. They do end, however, with the “subtly 
religious” recommendation of the presenter: “Make the din-
ner table the altar of your home...”14.

In addition to frequent insertion of religious imagery and 
metaphors, Government’s campaigns offer an abundance 
of messages that uphold the values of patriarchal society. 
Their presence is evident in almost all campaigns, starting 
with promotion of family values, promotion of implemented 
reforms of the public administration and promotion of pro-
grammes of agricultural subsidies. The men are commonly 
portrayed as active social actors, as “heads of family”, entre-
preneurs, businessmen, farmers, while the women are usually 
presented in the stereotypical roles of mothers, housewives, 
receptionists, bank tellers, secretaries and teachers. Even in 
the situations when women are depicted as doctors, lawyers 
or members of other professions, that is not to promote gen-
der equality and emancipation, but to point out that a wom-
an can have a career, but that it primary obligation remains 
to marry and give birth to at least three children.

For the purposes of this analysis, out of the many Gov-
ernment campaigns, we chose those that treat two extreme-
ly important moral issues – family values and interethnic and 
interreligious tolerance. We chose the campaigns that pro-
mote family values, large families and restrictions to abor-
tion, as well as the campaign for promotion of interethnic 
and interreligious tolerance because of the way in which they 
were designed and the problematic messages that they dis-
seminate. Through a narrative seemingly focused on eman-
cipation, they actually promote neoconservative values and 
strengthen the existing stereotypes and prejudices.

We selected several “exemplary” videos for each of the 
campaigns (four on family values and abortion, three on in-
terethnic and interreligious tolerance), that we analysed 
individually, according to a pre-set matrix (structure) that 
includes the contents and premises (the value-based mes-
sages) of the videos. 

14 https://www.youtube.com/watch?v=ETv9Jlkj1IE 
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The analysis was interested primarily in the following 
questions:

1. Which are the value-based messages carried by the 
videos?

2. Whether and to which extent the videos aimed to 
change the factors that contribute to the worsening 
of the two treated problems - low birth-rates and the 
bad interethnic relations? 

3. Whether the analyzed videos reproduce stereotypes, 
presenting them as natural and unchangeable, thus 
(un)intentionally missing the purported aim of the 
campaigns?

We conclude the analysis with a list of summary conclu-
sions on the campaigns that are subject to this analysis. 

Campaign for promotion of 
family values and promotion of 
third-child policies
The campaign for promotion of family values, especially the 
part promoting large families, is one of the first public cam-
paigns implemented by this Government. In fact, the cycle of 
campaigns that aim to create a socially desirable living pat-
terns, aimed primarily at the ethnic Macedonians, started 
with the call for renewal of (endangered) Macedonian nation 
which, due to existing lifestyles and upbringing, was some-
how on the brink of extinction. 

The campaign titled “Create a Future” was launched 
in 2008, and the videos carrying that title are still being 
broadcast. The campaign was announced as part of the pro-
gramme of support for young married couples who have not 
yet decided to have children, and for those who had one or 
two children15. The campaign provided media support for the 
package of Government’s measures that aim to solve the 
problem of low birth-rates in several municipalities in the 
country16. The measures included financial allowance for un-
employed women that gave birth to more than two children, 

15 http://vistinomer.mk/vmro-dpmne-mediumska-kampanja-za-treto-det/ 

16 Ibid.

but only in the municipalities with low birth-rate levels. That 
selective approach was seen by many as an attempt by the 
Government to allocate benefits only to ethnic Macedonians, 
having in mind the fact that it is usually the municipalities 
with Macedonian majority that suffer from low birth-rates, 
compared to Albanian and Roma settlements where birth-
rates are sustained or follow a rising trend. In March 2009, 
the Constitutional Court ruled that such territorial approach 
with discriminatory results was unconstitutional and an-
nulled the law that regulates the matter17.

Nevertheless, the Government continued paying the 
third-child allowance, and it secured pensions for mothers 
that had a fourth child. Although the Government presented 
the “Have a third child” campaign (continuation of “Create 
a future” campaign) as a major success, leading to 5.7% in-
crease of birth-rates, at the time when the Constitutional 
Court deliberated on its constitutionality18, the financial bur-
den for the state proved to be unbearable. So, at the begin-
ning of 2010, the Government decided to keep just two of 
the whole set of large family benefits: 1) one-off financial al-
lowance of MKD 5,000 for a first-born child; and 2) monthly 
allowance of MKD 8,500 to be paid for 10 years after the 
birth of the third child in a family19. After those changes, large 
family became a symbol promoted with expensive videos and 
advertising campaigns, a sort of moral imperative supported 
by the Macedonian Orthodox Church. 

The campaign implemented over the course of several 
years while being unable to sustain the level of financial and 
other benefits for large families, culminated in mid-2013, 
when the Government proposed draft-legislation on abor-
tion that introduced much stricter procedures for parents 
(primarily the mother) that considered the possibility to 
terminate pregnancy. The draft-law faced strong opposition 
in a significant portion of the public, especially the civic as-
sociations that advocate for gender equality and pro-choice 

17 http://www.bbc.co.uk/macedonian/news/story/2009/03/090318_sud.
shtml 

18 http://kajgana.com/statija_6286.html 

19 http://www.utrinski.mk/?ItemID=EBFFEE1899402444B70E45DF2A31021E 
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associations, as well as the parliamentary opposition20. In 
response to the strong public reactions, the Government 
explained that the draft-law simply changed the old termi-
nology used by the existing law, adopted in 1977, and that 
all other provisions were extremely liberal and served to pro-
tect the health and the wellbeing of the woman21. That policy 
of restriction of the right to terminate pregnancy emerged, 
in fact, as an “enforcement measure” designed to facilitate 
growing birth-rates. The measures were accompanied by a 
controversial and aggressive campaign, and the videos that 
were part of it were included in this analysis. 

Parallel to the campaign for restriction of abortion 
rights as a measure to increase birth-rates, the Government 
launched a new, positive campaign for promotion of large 
families. The campaign applies different approach, but car-
ries the same messages packaged in a more refined and ac-
ceptable manner. The “Family and Children are Our Greatest 
Treasure” is a continuation of the “Create a future” and “Have 
a Third Child” campaigns. 

This analysis included four videos used in the campaigns 
for promotion of family values and higher birth-rates in the 
population.

# Title Link Length

1 Third child - family https://www.youtube.com/watch?v=s7XEMD8f6Ok 65 seconds

2 Stop dropping birth-rates.  
Create a future!

https://www.youtube.com/watch?v=6DIKCIPEer0 41 seconds

3 Choose Life, Y 
ou have the right of choice!

https://www.youtube.com/watch?v=Wm_3Mog57LY 52 seconds

4 Family and Children are  
Our Greatest Treasure.

https://www.youtube.com/watch?v=TET8xzS_7eY 69 seconds

20 http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=53013910174
&id=9&setIzdanie=22891 

21 http://kurir.mk/makedonija/vesti/117695-Pogolema-griza-za-zenite-so-
noviot-Predlog-zakon-za-abortus 

Third child – family: Contents
This is one of the most popular videos of the campaign for 
promotion of third-child policy. The video briefly and effi-
ciently (it runs for 65 seconds) depicts the lives of two fami-
lies that live next door from each other and have completely 
different views of priorities in life and the manner of creating 
a family.

The first, the Dimitrov family, are sworn careerists com-
mitted to personal and career advancement, while the sec-
ond family, the Nikolovski, are dedicated to love, having chil-
dren, expanding the family and life in a large extended family.

Chronologically, the story begins in 1980 and ends in 
2010. Each stage of life of the two families over a period of 
30 years is presented in parallel, to make the point of their 
views towards family and career.

At the very beginning, in 1980, the Dimitrov family (Filip 
and Ana) are discussing the possibility to have children, with 
Ana saying: “Children? Yes, we shall have children, but not 
now. I have to graduate first”. Filip concludes: “Yes, we are 
young, there is plenty of time (ahead of us)”.

The story cuts to the young married couple Nikolovski 
(Jana and Nikola) who are not talking at all. They are kiss-

Table 6: Videos included in the analysis
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ing passionately on the living room sofa until they fall to the 
floor, laughing, and they presumably continue to make love. 
The scene is cut at that moment, but it unambiguously hints 
that some love-making is to ensue. 

The next scene gives us the Dimitrov couple in 1985, 
with Filip saying to Ana: “Just a bit more time for me to finish 
my masters, and we can start planning children, right?”, with 
Ana responding: “Yes, we need to save for a new apartment 
first, there is no place for children in this one”. The next scene 
shows the Nikolovski couple playing with a small child, and 
Jana is visibly pregnant with the second. Again, their is no 
conversation, and the only sound is chatter of children play-
ing.

The story jumps 15 years into the future and we see the 
Dimitrov couple in their luxurious home, with Ana, toasting 
her husband with a glass of wine, tells him the happy news: 
“I finally got a promotion. I won’t be able to take maternity 
leave for some time, but we will have a big apartment with 
two nursery rooms”, with Filip adding: “One room for each 
kid. We will have two kids.” 

The telops with their names also contain their titles, 
putting emphasis on their professional success (Filip is B.Sc. 
in engineering, while Ana is M.A.). 

At the same time, we have a totally different picture in 
the home of Nikolovski family. Nikola, the father, helps the 
16-year old daughter Lena write her homework in peace and 
quite. Again, there is no conversation whatsoever.

Three years later, in 2003, we find the Dimitrovi (Ana 
is now university professor with a Ph.D, Filip has an M.Sc. in 
Specialized Engineering) sitting alone in even greater luxury, 
with Ana telling Filip: “I chose an university. It is private, of 
course”. Filip says “it’s very good” and Ana returns “the best”, 
adding “we have saved enough to enrol the children”, with 
Filip responding “when the time is right, of course”. At Niko-
lovski’s, the son Petar, already 15 years of age, has brought a 
girlfriend home and his mother Jana is serving them refresh-
ments. Again, there is no conversation in the home of Niko-
lovski family.

The final act of the story takes place in 2010. Dimitrovi 

are old, sitting far from each other (in all other scenes they 
were close to each other, sharing great intimacy). Filip reads 
a book while Ana watches television. At one moment they 
look at each other, and Filip stands up, bitterly and without 
a comment leaves the room. They don’t talk. The NIkolovski 
couple, in the mean time, became grandparents and we find 
them at a family gathering with their children with their 
spouses and the grandchildren. The room is bustling with 
happy chatter, incoherent voices that imply a multitude of 
people and pleasant and warm family atmosphere.

Third Child – Family: Premises  
and Presented Values 

The video ad presents a black and white picture of family life. 
For that reason, the message is presented through a com-
parison between lifestyles of two families. The two families 
illustrate the extreme positions between private and profes-
sional life, without any nuance between the two. Therefore, 
we have the Dimitrovi couple presented as selfish careerists 
for whom academic titles and career advancement is all that 
matters, while the Nikolovski couple is presented exclusively 
as parents, without any hint of their occupation, where they 
work and how they earn their living.

One important message carried by this video is that 
career-oriented Dimitrovi just talk about having children one 
day, even planning how many rooms they will have and which 
universities their children will enrol. On the other hand, the 
Nikolovski family don’t say a word for the whole duration of 
the video and are only presented in scenes that depict dif-
ferent situations in the life of any parent (from love-making, 
playing with the children, entertaining friends, doing home-
work and celebrating family fetes). The message is – don’t 
talk, don’t plan, just make children as soon as possible and let 
the life take you along. It is the last scene of the video that 
sends the strongest message. The career-oriented Dimitrovi 
are old and alone and have nothing to say to each other. They 
are bitter and alienated because, after so much planning 
and having earned loads of money, they have no offspring of 
their own. The Nikolovski couple, on the other hand, enjoy the 
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happy chatter of their grandchildren with the message that 
it doesn’t really matter what they did in life and how much 
they earned. The most important thing was that they had 
children.

The messages are completely stereotypical and op-
posed to the family planning trends in contemporary societ-
ies and efforts to ensure socialisation and opportunities for 
the family.

The positioning of two extremes – successful career vs. 
family life aims to shut down any opportunity for social de-
bate about the models that combine professional and family 
life and ability to be successful in both. Why? The answer is 
rather simple. Such a debate would put the emphasis on the 
responsibility and the obligations of the state to create con-
ditions conductive to successful combination of the two key 
components of one’s life - private and professional. 

The video eliminates those questions and pushes the 
citizens towards a binary choice: family or career. The video, 
in an extremely subjective manner, places the responsibility 
to have a large family solely on the young married couples, 
without any inclusion of social aspects of family life and re-
sponsibility of the state to enable and facilitate the neces-
sary balance. The focus on the personal fates of careerists 
and family people aims to suppress the questions about the 
role of the state and what it can do to help the citizens com-
bine and balance the private and professional life. Of course, 
it also aims to face us with the morbid and unfair dilemma: 
Would you rather be well-off, successful and alone when you 
grow old, or would you rather be surrounded by the chatter 
of children and your loved ones? Personal emotions, fears 
and stereotypes are the main points that the video aims to 
reach and promote.

Stop the drop of birth-rates.  
Create a future: Contents
The video consists exclusively of population statistics – the 
size of the population and the numbers of new-borns in 
Macedonia in the last 30 years. The tone of the voiceover 
is strong, but concerned. Chatter of children is heard in the 

background while pictures of empty schoolrooms and play-
grounds follow one another on the screen. 

Following is an excerpt of the text read by the presenter 
in voiceover: “Our (Macedonian) population shrinks constant-
ly. In 2011, we had only 22,770 new-born babies on a popula-
tion of 2 million. The figure has been halved compared to 30 
years ago. Over the past 30 years, our elementary schools 
lost 75,000 pupils and 3,500 school-rooms are empty”. At 
the same time, we see graphics with the statistics read by 
the presenter, according to which the number of children of 
elementary school age has dropped from 273,000 in 1981 to 
198,000 in 2011. 

At the end of the ad, the voiceover issues a warning: 
“The family and the children are our greatest treasure. We 
should prevent the emptyness. The children are our future. 
Campaign for promotion of fundamental family values”.

Stop the dropping birth-rates.  
Create a future! Premises and Presented Values

The video, stylistically totally different from the first video 
analyzed here, attempts to present the same problem of 
dropping birth-rates through concrete statistical data that 
aim to have sobering effect, especially on the young people. 
It is for that reason that the emphasis is put on the fact that 
number of newborns has halved, and on the huge drop in 
numbers of first graders enrolled in elementary schools in a 
period of less than 30 years. The video is a warning that we, 
as a community and a society, are in danger of extinction. 
The nation, the state and society face an existential threat. 
That is the key message of the video ad, in spite of the fact 
that it ends with the slogan that the family is our greatest 
treasure.

The actual message is that the society is under threat, 
that the nation faces extinction, hinting again that the re-
sponsibility to prevent and revert that process lies with the 
citizens, not the institutions of the state. The overall tone 
and the dramatic statistics call to urgent action, without 
much debate or reasoning, because all key messages are 
supported by numbers. The use of numbers is, in fact, one 
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propaganda method most frequently used by the Govern-
ment. It presents that data as absolute facts that are not to 
be discussed and don’t need to be proved. 

Choose Life, You have the right of 
choice: Contents

This story of this ad takes place in a hospital, more spe-
cifically in the waiting room of a maternity ward. In the centre 
of the room stands a nervous and worried man who seems to 
be waiting, flowers in hand, for the birth of his child. The mu-
sic is dramatic and aims to symbolize the wait for something 
very important.

Then, a nurse (or it could be a female doctor) enters the 
scene and speaks to the “father”: “Congratulations, the abor-
tion was successful. You just killed a healthy baby that could 
have grown into a beautiful boy or girl”. While talking, the 
doctor/nurse is smiling as if she was giving good news, for 
example, of a birth of a child. She leaves and the man with the 
bouquet of flowers leaves down the corridor in the opposite 
direction.

The picture blurs, and a quote by Mother Theresa ap-
pears on the screen, also read in voiceover: “Every abortion 
has two victims: The lost child and the lost conscience”. At 
the very end of the video ad, the logo of the campaign ap-
pears on the screen with the title “Choose life, you have the 
right of choice”.

It should be noted that soon after the first airing of 
the video, and after strong reactions in the public, the then 
Broadcasting Council (it was later transformed into the 
current Agency for Audio and Audiovisual Media Services), 
decided that, in the original form, it can’t be aired before 
midnight22. After the decision of the Broadcasting Council, 
the Government again aired the video, which was modified 
so that at the moment when the doctor/nurse tell the man: 
“You have just killed a healthy baby”, on screen graphic sign 
covers the picture stating “Censored by the Broadcasting 
Council of the Republic of Macedonia”, with an accompany-

22 http://www.radiomof.mk/koj-si-igra-majtap-so-sovetot-za-radiodifuzija/ 

ing beeping sound23. 

Choose Life, You have the right of choice: 
Premises and Presented Values

This is one of the most controversial video ads ever aired in 
Macedonia. The authors create an atmosphere of a happy 
wait for a child to be born, which lasts until the moment when 
the “father that wasn’t to be” gets the cynical congratula-
tions on a successful abortion and he is told that he killed 
a healthy baby. The unexpected and morbid turn of events 
aims to cause uneasiness and terror among the audience, an 
association that would be inseparably connected with abor-
tion and its meaning. In that sense, the message eliminates 
any debate, qualifies the abortion as murder and in this par-
ticular case, implies that it was the father’s fault. 

The morbid video quotes a statement by Mother The-
resa, globally known figure person that commands great au-
thority in the public, whose name is usually tied to humani-
tarian work, but also with faith and religion. 

Finally, the story of the video moves in the opposite di-
rection from its ultimate message. On one hand, there is the 
message “choose life, you have the right of choice”, and on 
the other, by putting and equation mark between abortion 
and murder, the actual message it carries is that “you don’t 
have the right of choice”, that is, one has to choose what the 
Government suggests, since the other option is to become a 
murderer. 

The ad provoked strong reactions in the public and de-
mands by civic association for the ad to be revoked. The ad 
was the negative culmination of the whole campaign for pro-
motion of large families and against abortion. The Govern-
ment attempted to balance its negative effects with the next 
cycle of video ads. 

Family and Children are Our Greatest 
Treasure: Contents
The video presents the story of an elderly man who tells the 

23 http://24vesti.mk/za-vladata-sovetot-za-radiodifuzija-vrshi-cenzura 
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story of his family and sends a “fatherly” message to the 
younger generations. 

The old man is sitting in a chair, rifling through a fam-
ily photo-album and telling his story. Every sentence is illus-
trated by a photograph from the album. The story goes as 
follows: “My great-grandmother had seven children that she 
raised through two wars. My grandmother had five children. 
Again, she raised them through the biggest global war when 
another mouth to feed meant everybody would go to bed 
hungry. There were four of us, brothers and sisters. We didn’t 
have plenty, but we never lacked for anything. The youth to-
day... – wait, first a job and apartment..., there is not enough 
money..., there is not enough time...”

The man closes the album, turns to the camera and says: 
“There is little time left for us for whom the road nears its 
end. We want to see many grandchildren. So we can know 
somebody will follow in our steps. All I can tell to the young 
people is that one day, when they are old, nothing will make 
them happier than their children and grandchildren. Every-
thing passes and goes away, the career, the hustle, the prob-
lems... only the family matters and children and family are 
our greatest treasure, our greatest joy.” After that, a chyron 
appears with the motto of the campaign “Family and Chil-
dren are Our Greatest Treasure”.

Family and Children are Our Greatest Treasure: 
Premises and Presented Values

It is evident that the Government attempted to incorporate 
in this ad all the lessons it learned from the negative public 
reactions to earlier campaigns. The ads condemning the fam-
ily of careerists, presenting figures that indicate significant 
drop of birth-rates and, of course, the morbid anti-abortion 
ads were perceived by the public as aggressive and nega-
tive. Therefore, the approach applied to this ad, part of a new 
cycle of the campaign, is not aggressive, negative or morbid. 
Quite to the contrary, it has a form of an honest testimonial 
and fatherly, or grand-fatherly lesson on the beauty of family 
life and value of family, especially as one nears the end of life. 

In fact, most messages carried by the earlier ads are 

contained in the words of the old man, but presented in a dif-
ferent way. The narrator emphasizes that everything in life is 
fleeting and shall pass, that only the family remains, and that 
all problems, obligations and tasks shall pass, while the fam-
ily is the source of greatest joy and the realization that we 
have left somebody to continue our line. The same message 
is carried by the ad promoting third-child policy mentioned 
earlier in this analysis, although in that case, the messages 
are far more pretentious and aggressive. In this ad, they are 
wrapped and packaged in kindness and candour and carry 
the personal touch of the narrator.

Furthermore, as an elderly man, the narrator attempts, 
in a simple and soft manner, to reach to the young people 
that are afraid to start a family because of concerns regard-
ing financial insecurity and inability to provide quality life to 
their children. He does that with emphasis on the fact that 
our ancestors managed, in much more difficult situations 
of world wars, hunger and poverty, to raise four, five or even 
seven children who “never lacked for anything”. The message 
intends to encourage the young people to stop worrying 
too much about living conditions and security and to think 
only of the beauty of family life. Again, the approach not only 
fails to solve any dilemmas, it doesn’t even provoke discus-
sion of those dilemmas. Quite the opposite, the Government, 
through the main narrator, an elderly and experienced figure 
of authority, it subtly and yet openly and directly imposes the 
view that one has to have a large family, no matter the cost. 

Campaign for promotion of 
interethnic and interreligious 
coexistence
In May 2012, the media reported that the Government an-
nounced a call seeking a marketing agency to prepare a 
campaign for promotion of values of interethnic and inter-



98

ANALYSIS No.4

religious coexistence in Macedonia.24 The public call was an-
nounced several weeks after the massacre of Smiljkovsko 
Lake, just several days after the arrests of the suspects, who 
were ethnic Albanians. The call also coincided with the pro-
tests of Muslims in Skopje against the arrests which they 
saw as being politically motivated.25 In other words, the Gov-
ernment announced the call at a time when interethnic and 
interreligious relations in Macedonia faced their greatest 
challenges since the 2001 conflict. 

At the end of 2012, the media reported that the Govern-
ment ear-marked €573,000 for design and implementation 
of a campaign that would promote the values of interethnic 
and interreligious coexistence. The budget was distributed 
to five marketing agencies, with the lion’s share going to 
“Republika” agency.26 A series of TV ads were produced un-
der the auspices of the campaign, most of them available on 
the Internet. One of the ads, “10 Meters apart – the day we 
pray together”, produced by “New Moment” agency, received 
great attention in the public after it won the “Cannes Lion” 
award, the equivalent of the Oscar in the world of marketing. 

24 http://daily.mk/vesti/vladata-so-nova-kampanja-za-megjuetnichki-
sozhivot 

25 http://www.makdenes.org/content/article/24570142.html 

26 http://daily.mk/vesti/sozhivot-na-bilbordi-i-tv-ekrani

This analysis is interested primarily in three ads of the 
campaign, presented on the table 7.

We have to learn to cooperate: Contents
The ad depicts young football players practicing on a pitch, 
divided into two teams. Both teams wear red jerseys, but the 
members of the two teams also wear vests in different co-
lours, so the players of the two teams are recognizable on 
the pitch, which is common practice in training scrimages. 
The editing is quick and the shots follow each other in a quick 
sequence - several close ups of the action on the pitch, fol-
lowed by a brief shot of the terraces, filled with Macedonian 
fans with flags and other props.

In the 8th second of the video, a player in a lighter vest 
tackles an opponent in a darker vest from behind, and the 
fouled player is rolling on the ground several times. The shot 
changes and we see the standing up from their seats. Then 
a young player, 17 or 18 years old (wearing a lighter vest, 

# Title Link Length

1

The Sun Rises for Everyone!  
WE ARE ALL ON THE SAME TEAM 
– 1 (We have to learn to cooperate, 
because we win and lose together)

https://www.youtube.com/watch?v=gJ2UoHozMEQ 46 seconds

2
The Sun Rises for Everyone!  
WE ARE ALL ON THE SAME TEAM – 
2 (We feel the same pain)

https://www.youtube.com/watch?v=T9V1IvtoJ-A 
21 seconds

3
The Sun Rises for Everyone!  
Defeat the prejudice, we are all on 
the same team. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y130JuR3NH0 54 seconds

Table 7: Videos of the campaign included in the analysis
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it was the player that committed the foul in the previous 
scene), who speaks in Serbian into the camera: “Moramo biti 
agresivni i upotrebiti silu” (We have to be aggressive and use 
force). 

Again we have the quick changes of shots of the action 
on the pitch and shots of the fans in the terraces, until one 
of the players (in a darker vest) makes a sliding tackle on an 
opponent (in a lighter vest). The camera again jumps to the 
terraces and we see two Macedonian fans voicing their dis-
satisfaction. In the next shot, we have a young player, who 
says in Albanian: „Këtu s’ka kompromis“ (There is no compro-
mise here). It is not clear from the shot whether he wears the 
lighter or the darker vest, because only a light shoulder strap 
is visible. 

The camera then moves quickly from the pitch to the 
terraces and back to the pitch. Then, a player in a darker vest 
tackles a player in a light vest from the front. It is a tactical, 
smart foul, not too rough, which aims to interrupt the flow of 
opponents game. In the next shot we have a player who says 
in Macedonian: “We should play smarter than the others and 
take what is ours”. 

The match ends, the players start taking off the vests 
and leave the pitch. The video, until then in black and white, 
morphs into a colour footage. Simultaneously, a female 
voice in voiceover continues where the Macedonian player 
stopped: “...most important of all, we have to learn to coop-
erate, because we win and lose together. We are all on the 
same team. The Sun Rises for Everyone”. The closing shots 
present the slogan of the campaign on a chyron.

We have to learn to cooperate:  
Premises and Presented Values 

The main message of the ad is sent through the fact that 
both sides are players of one team who were divided into two 
sides for purposes of scrimmage in practice (therefore the 
two types of vests). It is an allusion to the interethnic life in 
Macedonia, suggesting that it is a game in which everybody 
has a role, although ultimately all are members of the same 
team - Macedonia. The main message is clear and powerful – 

we are all, regardless of our national and ethnic background, 
on the same team, although we play the game as if we belong 
to different teams. 

The action is shot in black and white and it is not quite 
clear who is the “aggressor” and who the “victim”, that is, 
what are the roles of the players in the scrimmage. The 
black and white picture was selected on purpose, in accor-
dance with the dominant perception of the public to which 
the management of interethnic relations is a cause of anxi-
ety and feeling of unease. In the end, the players take off the 
vests, the picture is in colour and the whole atmosphere is 
more optimistic. That is not by chance – the change hints at 
the desired situation in which differences disappear and are 
irrelevant, the society is more tolerant and gets closer to the 
ideal situation as envisioned by the public.

The main premise of the ad is that there are ethnic dif-
ferences which are natural - members of each ethnic group 
have certain natural characteristics and, for that reason, 
they are presented as stereotypes. The doesn’t target the 
prejudices and stereotypes that ethnic communities have 
about each other (for example, by pointing out how absurd 
they are). Rather, it depicts national and ethnic differences 
as natural and unavoidable. The ad doesn’t aim to change 
the stereotypes and emancipate the public, but to reproduce 
and reinforce the status quo.

The authenticity and the ethnic background of the pro-
tagonists is construed through overemphasis on stereotypes 
we have for each other. The Serb, who makes an unsports-
manlike and rough tackle from behind and justifies the foul 
with the need to show aggression and force, is a metaphor 
for the policies of the whole ethnic community. In the case 
of the Albanian who made an unnecessary dangerous slid-
ing tackle, it is not clear whether he is the aggressor or the 
victim, or whose side he plays for, so we have another stereo-
typical representation of the whole Albanian ethnic commu-
nity. Finally, the ad creates a presentation of the Macedonian 
that difffers from the dominant narrative of victimisation of 
Macedonian people. Namely, the Macedonian player does 
something that is considered to be a smart, tactical foul that 
aims to prevent an opponents’ action. Also, unlike the “dirty” 
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and excessively rough fouls committed by other players, the 
Macedonian fouls face-to-face. The Macedonian attacks, but 
the attack is not emotional and, therefore, is fair. His state-
ment confirms the desired self-perception, because he jus-
tifies his game as smarter than the game of the others, in 
order to “take what is ours”. It reflects both idealized positive 
self-perception and perception of being under threat.

The ad reflects the dominant conservative and national-
ist ideology of the ruling parties in Macedonia. The only po-
litically relevant affiliation in the ad is the political affiliation, 
not the class background or any other identity. If the pro-
ducer of the ad chose to seek common ground between the 
members of different ethnic communities on basis of their 
class background, it would expose the multilayered nature of 
identity and possibility to belong to other identities, not just 
the ethnic identity, which would undermine the domination 
of ethnic identity as the most relevant. For that reason, the 
differences are presented as unchangeable and the roles are 
stereotypical.

While it may seem that the ad promotes inclusion (“we 
are all on the same team”), that “all” refers, in fact, to the 
Macedonian ethnic community. It is evident on the terraces 
and the exclusively ethnic Macedonian symbols among the 
fans. It is the ethnic Macedonians, i.e. the males of that com-
munity that are the main (and only) target group of the ad. 
The Macedonians are being called to tolerate and “be smart-
er than the others”.

We feel the same pain: Contents 
This ad is shorter than the previous, with a total length of 21 
seconds. It has the same protagonists, the young Serb, Al-
banian and Macedonian football player, all wearing the red 
jersey of the Macedonian national football team. The ad was 
shot on a football pitch with empty terraces. 

In the first scene, we have the young Serb player who 
says in Serbian: “Moraš biti oprezan sa njima“ (You have to be 
on your toes when dealing with them). He turns to the right 
and the camera moves to the young Albanian player who 
says in Albanian: “Don’t turn your back on them”. He turns 

to the right and the camera moves to the young Macedonian 
player who says: “They hit below the belt”.

Then, one by one, they put their arms over their private 
parts to protect them and form a “wall” to defend a free kick. 
The shot changes and the camera is behind the player who 
is taking a free kick, while our protagonists in the wall jump 
up in the attempt to defend the shot. A female voice in the 
voiceover says: “We feel the same pain. We are all on the 
same team. The Sun rises for everyone”. The ad concludes 
with a chyron with the logo of the campaign.

2.2.1 We feel the same pain: Premises and Presented 
Values

The main premise of the ad is that there are ethnic dif-
ferences which are natural - members of each ethnic group 
have certain characteristics based on the stereotypes that 
are entrenched in our context. The ad doesn’t question the 
stereotypes, but further legitimizes and reinforces them.

The young Serb player demands greater caution in the 
relations with Albanians, a clear allusion to the mistrust be-
tween the two nations in real life. The Albanian, on the other 
hand, calls for caution when dealing with Macedonians, im-
plying that they could be dangerous and cause harm if “he 
turns his back to them”, that is, if he relaxes and is not “at 
full readiness” even for a moment. His statement, too, makes 
a clear parallel to the real life understanding of relations 
between Albanians and Macedonians – relationship of mis-
trust, difficult agreements and constant negotiations. The 
Macedonian again has the last word and the most defensive 
position – he believes that all the others ”hit below the belt”, 
that they are unpredictable and cagy about their intentions. 
Unlike the previous ad, the Macedonian here is a victim. He 
doesn’t attack because he is cautious, he defends himself 
and is victimized, attacked from all sides and laments the 
fact that the others are unpredictable and cause him harm. 

This ad, too, targets the men, especially the football fans 
that understand the rules of football and can see the game 
as a metaphor for real life relations. 

The common denominator for the representatives of the 
three ethnicities that needs to relativize the differences and 
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point out at unity, chosen by the author of the ad, is mascu-
linity. The slogan “We feel the same pain” clearly hints at the 
testicles, which are among the most fragile and vulnerable 
parts of the male body and, at the same time, are symbols 
of virility and masculinity. Therefore, the message is clear – 
we are the same in the wish to preserve our masculinity, our 
pride and in the intent to avoid injury. An additional element 
that, in spite of the differences, strengthens the unity is the 
external threat, symbolized by the wall that defends from a 
free kick, made of members of all ethnicities. The wall sym-
bolizes the united defence from threats against masculinity 
which, in spite of cultural differences, is presented as univer-
sal and common.

Defeat the prejudice, we are all the 
same: Contents
In the first scene, a young man in his early 20s sits on some 
white marble steps and waits for somebody. There are sever-
al cylindrical white pillars visible in the background and those 
who have seen it can immediately recognize that the scene is 
shot at the Monument to the Fallen Heroes at Skopje’s Park 
of the Women Fighters. 

A joyful girl enters the shot, sits next to him and they 
start cuddling - caressing each other and holding hands. A 
chyron appears on the left side of the screen with the text: 
Marko and Jana (both 24). They each have five litres of blood 
and 206 bones in their bodies. 

The story cuts to the next scene, with a close up of an el-
derly lady standing in place, while in the blurred background 
we can see a boy with a backpack over his shoulder running 
towards her. The lady turns towards the boy and he offers 
her his arm and assistance, which she accepts. The lady walks 
leaning on the boy and helps herself with a walking stick. 
They are talking and laughing, there is a gray-white mosque 
in the background, and a car stops giving them way to cross 
the street. A chyron appears on the right side of the screen 
with the text: Agron (18) and granny Teuta (77). They both 
have 600 muscles and 77 internal organs in their bodies. 

The scene changes and we see a dusty ground with a 

close up on children’s feet playing football. The well informed 
viewers will recognize that the setting of the scene is shot 
at the Skopje’s Railway Station (massive cylindrical concrete 
pillars are visible), and there are factory chimneys and in-
dustrial facilities visible in the background. The impression 
is that that scene is set in a suburb with substandard living 
conditions. 

That doesn’t stop the children playing the game – one 
of them scores, they are all happy and jump with joy. One of 
the children runs to his young mother who lookes unkempt 
and wears a shabby mottly cardigan. They hug and a chyron 
appears on the left side of the screen with the text: Amdi 
(7) and Atidže (28). Their bodies are 80% water and they will 
both inhale 788,400,000 times in their lifetime.

The scene changes and we see the protagonists of all 
three previous scenes walking close to each other, part of a 
larger crowd of people. The scene changes and we see Sko-
pje’s Stone Bridge shot from the side and then an aerial shot 
in which the crowd on the bridge creates a red sign on a white 
background that says: “WE ARE ALL PEOPLE – WE ARE ALL 
THE SAME”. A voiceover starts in the fourth scene with a 
deep male voice narrating the following: “We may come from 
different cultures, different ethnic groups or religions, we 
may have different jobs and lifestyles, but nobody is different 
on the inside. We are all people – we are all the same. Defeat 
the prejudices. Campaign for interethnic and interreligious 
coexistence”.

Defeat the prejudice, we are all the same: 
Premises and Presented Values

The overall tone of the video ad is far more optimistic than 
the previous two videos presented in this analysis. It pres-
ents scenes from everyday life – a cuddling couple, a grand-
son helping his grandmother, children playing football. This 
time, the target group is much wider than the narrowly set 
target groups of the previous videos. At first glance, the 
messages are politically correct and promote the main mes-
sage - we are same in spite of our differences. 

However, the stereotypes are again emphasized and evi-
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dent in the manner in which the members of different ethnic 
communities are depicted. 

For example, the Macedonians Marko and Jana are both 
24 years old and they meet at the well maintained Park of 
the Women Fighters in the centre of the city populated al-
most exclusively by Macedonians. For the locals, the Park 
of the Women Fighters is a young lovers’ gathering place, 
a place of first loves and tenderness. They are dressed well 
in a modern attire, they have no children and, although they 
are in love, they don’t live together. The whole scene ema-
nates love, intimacy and emotions, but also freedom. Marko 
and Jana represent the western-oriented ethnic Macedonian 
youth for whom personal freedom is above everything else. 

The second scene takes place in a part of the city pop-
ulated by Muslims - there is a mosque in the background - 
indicating that Albanians, as a rule, live on the left bank of 
Vardar River. The 18-year old Agron runs to assist a elderly 
lady cross the street. 

Interestingly enough, the scene implies a positive pic-
ture of Albanians, which has emerged only recently. Namely, 
while they are Muslims (the mosque in the background), they 
are also modern, keep step with the times (they wear mod-
ern, not traditional attire; the backpack indicates that Agron 
goes to school). 

This type of presentation of reality reaffirms one of the 
few positive stereotypes that ethnic Macedonians have for 
the Albanians, something that they have lost and lament 
today - Albanians know and respect the traditions. Respect 
and tradition are, in fact, the leitmotif of the scene with the 
ethnic Albanians. 

 Also, the fact that one vehicle correctly stops at the 
pedestrian street crossing debunks the stereotype that Al-
banians are bad and undisciplined drivers. Order is another 
characteristic of Albanians implied by the ad.

The depiction of the Roma is far less rosy. While the oth-
er scenes take place in an urbane and clean environments, 
the Roma children play football on a dusty, dirty ground, in 
an obscure neighbourhood on the margins, under the railway 
station. Atidže, the Romani woman, is just four years older 

than the Macedonian Jana, but she already has the seven-
year old son Amdi. Unlike the ethnic Macedonians who are 
led through life by intimacy and freedom, Albanians who 
know and respect order and propriety, the Roma are pre-
sented as poor and led by immaterial things, emotions, joy 
and common, down to earth things. It reaffirms the existing 
stereotypes and prejudices to which the Roma are exposed 
in our society.

It is interesting to view the symbolism of the body parts 
and organs with which each of the ethnic community is de-
scribed. Macedonian Marko and Jana are described as being 
blood and bones. The blood as a symbol is usually related to 
the essence of life, vital force and heritage. The bones, on the 
other hand, symbolize constancy (something that remains 
after we leave this world), the earth, durability and eternity. 
Also, they are often depicted as pillars or frame that holds 
the body up. The Albanians, on the other hand, are presented 
with the muscles and internal organs. The association to the 
muscles is clear – it refers to the physical force used for in-
timidation or persuasion. The phrase “push forward on sheer 
muscle power” (original in Macedonian “на мускули”) means 
“by force”. The Roma are connected with the water and air, 
two of the classical elements considered to be the purest 
substances. It implies that they are unspoiled by culture and 
society, that they live the purest of lives led by basic needs 
(water and air), lives much more simple than the lives of oth-
ers. 

The general conclusion is that some of the messages 
carried by the ad, especially those explicitly referring to Alba-
nians, go against the dominant perceptions and undermine 
and debunk the prejudices that exist between Albanians and 
Macedonians. However, even in explicit messages, the pre-
sentation of the Roma fits in the stereotypes and prejudices 
about them in society. The implicit and subtle messages can 
be interpreted through an analysis of different body parts 
and functions associated to the presented ethnic groups and 
fully reinforce the existing stereotypes entrenched in soci-
ety.

C
o

n
cl

u
si

o
n

s



103

04

G
o

ve
rn

m
en

t’
s 

m
ed

ia
 c

am
ap

ai
g

n
s

Conclusions
 � The main goal of Government’s campaigns is not to in-

form the citizens about policies of public interest, but to 
promote itself and impose on the citizens values, views 
and principles that originate exclusively in the conser-
vative, patriarchal, demochristian ideology. Such are, 
above all, the campaigns promoting family values, third 
and fourth child policies and healthcare reforms that 
restrict the right to abortion. Those campaigns, as well 
as the campaign for promotion of interethnic and inter-
religious tolerance and coexistence, seem to use eman-
cipatory narrative but promote neoconservative values 
and reinforce the existing stereotypes and prejudices. 
In fact, they openly and directly promote the ideological 
matrix of the ruling party. The same practice is repeated, 
to more or less visible levels, in all the other campaigns. 

 � In addition to religious, Government’s campaigns of-
fer an abundance of patriarchal messages. Those are 
evident in almost all campaigns, starting with the cam-
paigns for promotion of family values, to the reforms 
of the public administration and agricultural subsidies. 
Men and women are usually portrayed in their stereo-
typical social roles and that type of media presentation 
doesn’t promote gender equality and emancipation. 
Rather, it works to “reinforce” the existing gender ste-
reotypes and prejudices. 

 � In the campaigns promoting family values, the Gov-
ernment uses a black-and-white, Manichean style to 
present the private lives of the citizens and the state’s 
expectations of each family. Those who don’t have chil-
dren, can’t have them or don’t want to have children, 
are smeared as selfish careerists who don’t know what 
a true home and true love means. On the other hand, life 
in large families is filled with joy and love. They don’t care 
about securing quality life to their offspring because, ac-
cording to the Government, everything “will be resolved 
for the best” and, if not, than there are always “grandma 
and grandpa”.
Therefore, the Government amnesties the state from 

any responsibility to create proper demographic policies and 
transfers the responsibility fully on the citizens and their 
families. The Government also applies an extremely discrimi-
natory and non-emancipatory approach to its citizens. For 
example, the Government interferes directly in the private 
lives of the citizens and presents them with a binary choice: 
the family or the career. Also, instead of promoting quality 
life for the citizens and modern nuclear family, she reinstates 
and promotes the extended family that includes grandpar-
ents, their sons and daughters, grandchildren, etc.

The Government goes even further on the issue of abor-
tion. It sees those who chose and agreed to abortion, or sup-
ports the right of choice is a murderer that should feel guilty 
about it. The Government doesn’t leave room for any discus-
sion or dilemma on the position that every family should 
have more than three children and that abortion should be 
banned, or at least the right to abortion should be restricted. 
Its campaigns are exclusively one-directional and propagan-
dist. It doesn’t inform, it imposes and issues subtle threats.

 � The campaign for promotion of interethnic and interre-
ligious tolerance starts from the premise that there are 
ethnic differences which are natural and that members 
of each ethnic group have certain characteristics based 
on the stereotypes that are entrenched in our context. 
The ads covered by this analysis don’t question, relativ-
ize or dismiss the stereotypes. Quite to the contrary, the 
campaign further legitimizes and reinforces them. The C
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ads don’t target the prejudices and stereotypes that 
ethnic communities have about each other (for example, 
by pointing out how absurd they are). Rather, it depicts 
national and ethnic differences as natural and unavoid-
able. In other words, the Government doesn’t aim to 
overcome the stereotypes and emancipate the public, 
but to reproduce and reinforce the status quo and cre-
ate an illusion of mutual understanding and coexistence.
The analyzed ads reflects the dominant conservative 

and nationalist ideology of the ruling parties in Macedonia. 
The only politically relevant affiliation is the political affilia-
tion, not the class background or any other identity. If the 
producer of the ad chose to seek common ground between 
the members of different ethnic communities on basis of 
their class background, it would expose the multilayered 
nature of identity and possibility to belong to other identi-
ties, not just the ethnic identity, which would undermine the 
domination of ethnic identity as the most relevant. Since the 
Government’s intentions are evidently opposite, the differ-
ences are presented as unchangeable, and the roles are ste-
reotypical.
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