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       Неколку стратегии и акциски планови на Северна Македонија се насочија кон
решавање на проблемот со т.н. одлив на мозоци, губење на висококвалификувана
работна сила и соработка со дијаспората со цел привлекување странски
инвестиции и тесна економска соработка. Младите се стожерот на овие
(е)миграциски движења, и со тоа темата за иселувањето почнува со задоволството
на младите од нивниот живот, пред сѐ во своите локални средини, а потоа и на
национално ниво.
         Истражувањето на Ризанкоска и Трајкоска Наумоска (2020), предочува де-ка
најчести причини за иселување кај оние кои веќе се иселиле биле неповолната
политичка клима (70 %), лошите економски услови и животниот стандард (60 %) и
немањето услови за кариерен развој (43 %), а дури 87 % од испитаниците рекле
дека познаваат некој кој е во подготовка или во догледна иднина планира да се
исели од земјава. Студијата „Млади и Ковид-19: Потреби, предизвици, последици“
укажува  дека само 27 % од младите во Северна Македонија не помислиле на
емигрирање поради пандемијата.
     Во „Локалната младинска стратегија за општина Прилеп 2011-2015“ се наведува
дека младите во Прилеп своето слободно време главно го поминуваат во
кафулиња со друштво и во гледање телевизија, а еден помал дел во спортски
активности. Мнозинство од младите немаат никакво учество, ниту пак придонес
ниту во одредена организација или иницијатива која се има случено на локално
ниво. Оттука, главното истражувачко прашање во оваа студија е „Во кој степен
младите од Струмичкиот и Прилепскиот микрорегион имаат намера да мигрираат
во државата или да емигрираат во странство. Кои би биле главните причини за
тоа?“ Што би ги задржало младите во своите општини и/или во државата? Потпра-



       Единица на анализа во оваа студија се младите од Стру-
мичкиот и Прилепскиот микрорегион. Анализата се базира на
податоци од анкета спроведена во периодот од 17 мај до 19
јуни 2021 година. Поради епидемиолошката ситуација во
земјата, анкетата примарно се спроведуваше онлајн, а во
руралните општини и теренски. Анкетата опфаќа вкупно 383
испитаници (49% -  186 од Струмичкиот микрорегион (Општи-
ните Струмица, Босилово, Василево и Ново Село), а 51% - 197
од Прилепскиот микрорегион (Општините Прилеп, Долнени,
Крушево и Кривогаштани). Најголем дел од испитаниците
доаѓаат од Општина Прилеп (37%), потоа од Општина Струми-
ца (24%), 9% од испитаниците се од општина Босилово, 8 % од
Ново Село, 8% од Василево, 6% од Долнени, 5% од Крушево и
3% од Кривогаштани.
       Во Струмичкиот микрорегион балансот помеѓу население
кое живее во рурални и урбани средини е речиси 50/50, а во
Прилепскиот микрорегион урбаното население е 79%, за раз-
лика од руралното - 21%. Вкупниот сооднос помеѓу урбано и
рурално население на примерокот е 35% рурално и 75% урба-
но. Примерокот е репрезентативен по однос на населението и
етничкиот состав во секоја од осумте целни општини. Дури 76
% од испитаниците се декларирале како Македонци, 12% како
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Турци, 4% како Роми, Власи се 3%, Бошњаци 3% и Албанци 2%.
      Во однос на родовата структура, имаме балансиран сооднос
50/50 на машки испитаници и женски испитанички, кој по
микрорегиони отстапува најмногу 1%. Опфатени се возрасните
групи од 15 до 29, со тоа што најмногу е застапена возрасната
група од 20, а најмалку од 15 години. Студијата се базира на
дескриптивна анализа и квантитативни алатки како линеарни
регресии и логистичка регресија.

Центар за истражувања и анализи НОВУС - Струмица
Центар за јавни политикиЦентар за делиберативна демократија - ДИЈАЛОГ

МИКРОРЕГИОНИ
383 испитаници, од кои 197

од Прилепски микрорегион (51%), а
186 од Струмички микрорегион (49%)
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шањата кои оваа студија ги обработува се однесуваат на
задоволството на младите од овие региони од социјалниот и
професионалниот живот во своите општини, и нивната вклуче-
ност во процесите на креирање политики.



    Најчесто наведените три позитивни аспекти на живеење-то на
младите во целните општини се социјалниот живот, спортскиот
живот и можностите за образование (училишта и факултети), а
трите најлоши аспекти на животот на младите се културата и
уметноста, екологијата и можностите за образование. Понудата
за ноќен живот (со 39%) и постоењето на соодветни простории
за спортски активности (за 29%) се најпозитивно оценети
аспекти од социјалниот живот, додека постоењето и/или
функциони-рањето на младинските совети 38% го оценуваат со
1 (од 1 до 5 каде 1 е најлошо), а 27% со 2. Слично,
институционал-ната поддршка за развој на проекти и
вклученоста на младите во општествените процеси се оценети
повеќе негативно отколку позитивно. Докажуваме дека позна-

Животот на младите
во своето место на
живеење
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вањето повеќе јазици и живеењето во Струмица за разлика од
помалите општини во Струмичкиот микрореги-он се поврзува
со повисоко ниво на задоволството од социјалниот живот на
младите, младите кои се дел од повеќе организации и младите
од руралните средини се позадоволни од својот социјален
живот, и дека помалите етнички заедници од Струмичкиот
микрорегион покажу-ваат поголемо задоволство од својот
социјален живот од етничките Македонци, а повозрасните се
помалку задовол-ни од социјалниот живот во своите средини.
Во Прилепски-от микрорегион познавањето повеќе јазици ги
прави младите исто така позадоволни од својот социјален
живот, но малите етнички заедници се помалку задоволни од
својот социјален живот. Младите од помалите општини се
помалку задоволни од својот социјален живот за разлика од
тие кои живеат во Општина Прилеп и оние кои се на повисоко
ниво на образование исто така се помалку задоволни. Младите
со повисоко образованите и повоз-расните имаат понегативни
мислења за социјалниот живот од помладите и оние на ниско
ниво на образовен степен.

Кои ТРИ од следниве аспекти од животот на младите (во Вашата општина) ги
оценувате најнегативно?

Прилепски  мирорегион Струмички  микрорегион

Друго (наведи)
Технолошки развој
Урбанизам

Медиумска понуда/информации
Можности за неформално образование

Можност за вклученост на младите во општествените процеси
Спортски живот
Економска независност на младите

Социјален живот
Политичка клима

Кариерни перспективи
Ноќен живот
Можности за образование

Екологија/животна средина
Култура и уметност

0

2.5

0

2.5



    Младите од целните региони се пообединети во мислењата во
однос на професионалните аспекти во своите места на
живеење, во голем дел покажувајќи незадоволство. Така,
најголем процент од нив дале најслаба оценка за справувањето
со клиентелизмот, партизацијата и непотизмот во нивните
средини (47% оцениле со 1), па за понудата на соодветни
работни места (44%) и за почитувањето на правата на
работниците (38%).
        Ова се и трите најнегативно оценети аспекти на профе-
сионалниот живот на младите. Младите кои живеат во урбани
средини се позадоволни од тие што живеат во рурални средини,
а повозрасните се помалку задоволни од кариерните аспекти
отколку помладите испитаници. Во Прилепскиот микрорегион,
познавањето повеќе јазици се поврзува со поголемо
задоволство од професионалните можности, етничките
малцинства се помалку задоволни од етничките Македонци и
по високо образованите се помалку задоволни од кариерните
аспекти. Жените и младите кои не живеат во Општина Прилеп
се помалку задоволни од кариерните аспекти.

Професионални
предизвици
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       Медицина е најпосакуваната работа кај младите (за 20%),
следено од дизајн/уметност (13%), информатичка
технологија  (11%) и економија/финансии (што во Прилепск-иот
микрорегион се качува на второ место). Во Струмички-от
микрорегион за разлика од Прилепскиот, се забележува
повисок афинитет за право/политички науки и процеси и јазици
и книжевност, а кај Прилепскиот микрорегион повисок степен
на млади со желба за занимавање со земјоделие. Со мали
варијации по микрорегиони, младите генерално се одлучуваат
за нивната професија според личните афинитети (80%), љубов
кон полето/работата (75%) и пазарот на труд (побарувачката на
работата) (63%).
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Справување со дискриминација по
основ на род, сексуална ориентација,
етничка припадност, јазик и сл.
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Искоренување на мобинг на работно
место
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Скоро половина од младите воопшто не се чувствуваат
релевантни во вклучувањето во креирањето политики, што е
за 12% повисоко кај младите од Прилепскиот микрорегион.
Дури 74% од младите никогаш не биле вклучени во процесите
на креирање локални политики, со тоа што процентот е
повисок кај младите од Струмичкиот микрорегион. Постои
слаба позитивна корелација помеѓу овие две променливи, што
сугерира дека младите кои учествувале во креирањето
политики се чувствуваат и порелевантни во самите процеси.
Врз чувството на релевантност не влијае исклучиво степенот на
вклученост и активност, туку и квалитетот на таквата
вклученост на младите (т.е. земање предвид на нивните
мислења во процесите на креирање локални политики). Имено,
додека и во двата региони дури 80% од оние кои изјавиле дека
воопшто не се чувствувале релевантни не биле вклучени во
процесите на креирање политики на локално ниво, во
Прилепскиот регион и кај оние што донекаде се чувствувале
релевантни и кај оние што се чувствувале релевантни има
речиси ист процент на вклучени и невклучени млади (50/50), а
во Струмичкиот регион сепак повеќето од тие што не
учествувале се чувствувале и нерелевантни. Младите гене-
рално оценуваат дека нивните општински власти не им нудат
никакви можности за вклучување во општествените процеси.
Сепак, најнегативно ги оцениле можностите за учество на
младите во креирањето на локалниот буџет (46% оцениле дека
воопшто немаат таква можност, од кои за 10% повеќе се млади
од Прилепскиот микрорегион). На ова се надоврзува и
негативната оцена од страна на 39% од младите за можноста за
вклучување во процесите на креирање политики преку
консултации, јавна дебата и сл. Во однос на можноста за
учество во разни форми на неформално образование младите
се доста поделени, што истовремено е и аспектот со
најпозитивни оцени за разлика од другите понудени опции.
Вклученоста во повеќе организации имплицира повисоко задо-
волство од можностите за вклученост во процесите на креира-
ње политики на локално ниво, а невработеноста, од друга

Младинска
вклученост
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страна, се поврзува со пониско задоволство од нивото на вклу-
ченост на младите во креирањето на локалните политики. Мла-
дите кои живеат во Општина Струмица се повеќе задоволни од
можностите за вклученост од  останатите од регионот, а мла-
дите кои се во брак (и од двата микрорегиони) се помалку
задоволни од оние кои не се. Младите покажуваат доста низок
степен на вклученост во разни организации. Дури 37% од нив
не учествуваат во никаков тип на организација (поголем е
процентот на младите од Прилепскиот микрорегион кои не
земаат учество во никакви организации). Најголем дел од
испитаниците (13%) учествуваат во некаква спортска група, па
во група што ги задоволува нивните интереси и во хоби група.
За сметка на помалиот процент на млади кои се дел од
спортски групи, младите од Струмичкиот микрорегион се
повеќе дел од интересни групи. Младите најмалку членуваат во
бизнис- здруженија, религиозни групи и синдикати.
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    42% од испитаниците во следните три години би се иселиле
во друго место на живеење во границите на државата, додека
60% би се иселиле надвор. Младите во Струмичкиот
микрорегион во многу поголема мера се изјаснети кон
иселување од државата, пред иселиле во друго место во
Северна Македонија. Лошата економска клима (за 58%) и
неповолната политичка клима (за 38%) се двете најчести
причини за младите да сакаат да се иселат. Овие две причини
се посилни за младите од Прилепскиот микрорегион (62% и
45%) за разлика од Струмичкиот (53% и 31%). Од друга страна,
третата најважна причина, немањето услови за кариерен развој
е посилна кај младите од Струмичкиот микрорегион.
        Подобрувањето на економските услови и животниот
стандард е најголема причина што би ги задржала младите во
земјата (за 60% и во двата региона). Втора причина за
останување би била подобрувањето на условите за кариерен
развој, која повторно е посилна мотивација за младите од
Струмичкиот микрорегион. Семејството и пријателите се
подеднакво важни (на трето место) и за двата региони. За мла-
дите од Прилепскиот микрорегион поважни се подобрувањето
на политичката клима, подобрите можности за студирање, и
подобри услови за подигнување на децата.
Според испитниците, трите најголеми жртви при иселувањето
на младите би биле далечината од фамилијата и пријателите (за
71%), културата (храна, музика, кафеана и сл.) (за 42%) и
чувството на домаќин (граѓанин од прв ред) (за 31%). Она што
би било пресудно за останување во странство на долг рок се
економската благосостојба (за 55%), кариерниот развој за себе
или некој од семејството (за 51%) и поволните услови за
одгледување на деца и семејство (за 32%). Оние млади кои
веќе членуваат во повеќе организации и етничките немнозин-
ски заедници од нашите микрорегиони имаат помала намера

(Е)Миграција
2.4



       Социјалниот, спортскиот живот и можностите за образован-
ие се трите најпозитивни аспекти на живеењето на младите во
Струмичкиот и Прилепскиот микрорегион, додека културата и
уметноста, екологијата и (повторно) можностите за образова-
ние се најнегативно оценетите аспекти. Возраста и образовани-
ето играат улога во начинот на кој се перцепира општествениот
живот од страна на младите во двата микрорегиони,
повозрасните и пообразованите се помалку задоволни од
социјалниот живот. Справувањето со клиентелизмот, пар-
тизацијата и непотизмот во нивните средини е оценето како
најлош аспект на професионалниот живот на младите од
целните микрорегиони, а потоа е понудата на соодветни
работни места и почитувањето на правата на работниците.
Медицината е најпосакуваната работа кај младите, следено од
дизајн/уметност, информатичка технологија, па економија/
финансии, а младите тврдат дека изборот на професија
најчесто го прават според личните афинитети, љубов кон
полето/работата и пазарот на труд.
        Младите генерално оценуваат дека нивните општински
власти не им нудат никакви можности за вклучување во
општествените процеси најсилно одразено при (не)учество на
младите во креирањето на локалниот буџет и (не)можноста за
вклучување во процесите на креирање политики преку
консултации, јавна дебата и сл.  Невработеноста, од друга
страна, се поврзува со пониско задоволство од нивото на
вклученост на младите во креирањето на локалните политики.
Скоро половина од младите воопшто не се чувствуваат реле-

вантни во вклучувањето во креирањето политики (што е
поизразено кај младите од Прилепскиот микрорегион), а
дури 74% од младите никогаш не биле вклучени во процесите на
креирање локални политики (поизразено кај младите од Стру-
мичкиот микрорегион).  Младите најчесто на прво место ги
рангирале Владата и Агенцијата за млади и спорт, а потоа и
локалните власти/Општината како институции кои треба први
да ги слушнат нивните барања/идеи/проблеми.
       Додека 42% од испитаниците во следните три години би се
иселиле во друго место на живеење во Северна Македонија,
дури 60% би се иселиле од државата. Лошата економска клима,
неповолната политичка клима и немањето услови за кариерен
развој се трите најчести причини за младите да сакаат да се
иселат. Првите две се посилни за младите од Прилепскиот
микрорегион (62% и 45%) за разлика од Струмичкиот (53% и
31%), што е веројатно поради тоа што прилепскиот регион
својата економија ја базира на земјоделие и текстилна
индустрија (со ниско платена работна сила), а младите
единствено наоѓаат работа во супермаркети и локални бутици
(за ниски плати). Од друга страна, немањето услови за
кариерен развој е посилна кај младите од Струмичкиот
микрорегион што делумно се објаснува преку таканаречените
„модерни шивални“, израз кој се употребува за да се објасни
искористувањето на квалификуваната работна сила за ниски
примања од страна на странски фирми (во кои работниците се
прилагодуваат на работното време на прекуокеанските фирми,
а нивниот труд не е платен исто толку колку што колегите од
странство би заработиле за истата работа).
       Она што би било пресудно за останување во странство на
долг рок се економската благосостојба, кариерниот развој за
себе или некој од семејството и поволните услови за
одгледување деца и семејство. Затоа, подобрувањето на
економските услови и животниот стандард е најголема
причина што би ги задржала младите во државата, следено од
подобрувањето на условите за кариерен развој. Најголеми
жртви при иселувањето, според младите, би биле далечината од
фамилијата и пријателите, културата (храна, музика, кафеана и
сл.) и чувството на домаќин (граѓанин од прв ред).
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за иселување од етничките Македонци. Членувањето на млади-
те во разни организации подразбира поголема вклученост во
процесите на креирање политики, што може да влијае врз
намерата на младите да останат во своите места на живеење.
Познавањето на по-веќе јазици, предвидува повеќе желба за
иселување (сите со ниво на грешка од 95%).
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