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ДА СЕ ПРИЗНАЕ КОСОВО ИЛИ НЕ ?
Резултатите од спроведената анкета покажуваат дека 45% од
граѓаните на Република Македонија не се согласуваат да се признае
Косово како независна држава. Од нив, 35% се согласни по ова прашање,
на приближно 4% им е сеедно, а 15% од испитаниците немаат изграден став
по ова прашање. Интересна е разликата кај етничкките групи во однос на
статусот на Косово. Дури 95% од албанците се согласуваат да се признае
статусот на Косово како независна држава, наспроти 60% од
македонците кои не се согласуваат со ова, а не се согласуваат и
поголемиот дел од останатите етнички заедници.
Ова се дел од резултатите на анкетата која Центарот за Истражување и
Креирање Политики од Скопје ја спроведе 6-8 март 2008 година на
репрезентативен примерок од 1100 испитаници со запазени критериуми за
етничка, полова и регионална припадност.
И по прашањето- Дали треба прво да се маркира границата па да го
признаеме Косово?, поголемиот дел од испитаниците, 55,5% одговориле
дека прво треба да се маркира границата додека 30% сметаат дека може
маркирањето да дојде на второ место после признавањето на Косово.
И тука се јавува поделеност во мислењето помеѓу албанската заедница од
една страна и македонската и другите заедници од друга страна. За 74% од
македонците приоритет е маркирањето на границата, додека пак 85% од
албанците сметаат дека е поважно да се признае независноста на Косово.
Речиси израмнети се одговорите по третото прашање. На прашањето каква
ќе биде безбедноста за Македонија ако го признаеме Косово?, 27,5%
одговориле дека ќе се зголеми, 25% дека ќе се намали, 25% дека ќе остане
иста и 22,3% не знаат. И по ова прашање се појавуваат драстични разлики
во ставовите кај албанската и македонската заедница. Голем процент од
испитаните албанци, 82%, сметаат дека безбедноста ќе се зголеми, додека
за 32% од македонците безбедноста ќе се намали. Дека безбедноста ќе се
намали сметаат и другите етнички заедници.
Во оваа анкета беа опфатени уште две актуелни прашања од домашната
политика. Имено се работи за иницијативата на владата на РМ за
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изградба на црква на плоштадот во Скопје и џамија на плоштадот во
Тетово.
Дури 63% од испитаниците се против идејата за изградба на црква на
плоштадот во Скопје, додека пак 27% се за, а на 8% им е сеедно или не
знаат. Од македонците 37% се за, а 50% против, додека кај албанците само
4% се сложуваат со иницијативата додека 96% се против изградба на
црквата.
По прашањето за изградба на џамија на плоштадот во Тетово се јавува
разика кај мислењето кај албанското население. Иако 58% од вкупниот број
на испитаници се изјасниле против, а 29% за оваа иницијатива, кај
албанското население 61% се за додека 38% не се согласуваат во Тетово да
има џамија на плоштадот. Голем процент од македонците, 64% се против
оваа иницијатива, а само 18% се за. Против се и од другите етнички
заедници.
Целосните резултати од анкетата може да ги превземете од нашата
интернет страна www.crpm.org.mk
За повеќе информации обратете се
- Центарот за Истражување и Креирање Политики на тел: +389 3 216
646 и
- Др. Жидас Даскаловски на +389 70 231 949 (претседател на CRPM)
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