
Вкупно Анкетирани

102 ученици

1. Возраст
14 години: 6%

30%

24%

31%

12%

15 години:

16 години:

17 години:

18+ години:

2. Училиште
СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ 23%

20%

22%

20%

18 %

СОУ „Орде Чопела“

СОУ „Ристе Ристески- Ричко“

СОУ „Кузман Јосифоски- Питу“

СОУ „Ѓорче Петров“

6. Ако одговоривте со да на претходното прашање, 
колку често сте го употребувале говорот на омраза?
Еднаш 21%

48%

4%

6%

9%

Неколку пати

Неделно

Месечно

Дневно

8. Колку често сте биле мета на говор на омраза 
во Прилеп?
Во уччилиште 21%

72%

2%

3%

1%

Во некој локал

За време на настани (забави и сл.)

Онлајн

На тренинг

9. Каде сте се стекнале со искуство за говор
на омраза?
Во уччилиште 62%

5%

14%

23%

1%

Во некој локал

За време на настани (забави и сл.)

Онлајн

На тренинг

10. Ако сте искусиле говор на омраза онлајн, 
кој беше авторот?
Не знам, беше анонимно 27%

24%

26%

19%

7%

Знам но не сакам да кажам

Пријател

Соученик

Наставник

11. Кога сте го искусиле говорот на омраза, 
дали мислите дека личноста која што го користела 
говорот ималa намера да биде:

Да биде смешна или збавна без да 
примети дека е навредливо 43%

34%

23%

Да биде смешна или забавна но 
знаејќи дека е навредливо

Намерно да ме навреди

7. Дали сте биле вие лично мета на говор на омраза? 
Ако вашиот одговор е ДА, кој аспект на вашиот 
идентитет мислите дека бил мета?
Мојата раса 3%

7%

9%

2%

4%

Мојата етничка припадност

Мојата религија

Мојата сексуална ориентација

Бидејќи сум машко/маж

Бидејќи сум женско/жена 7%

3%

14%

20%

6%

Мојата социо-екеномск положба

Мојата физчка способност

Мојата способност за учење

Моето ментално здравје

47%Мојот физички изглед

13%Мојата политичка определба

3. Моментален статус на испитаниците/учениците
1 година 32%

27%

18%

16%

2 година

3 година

4 година

Подобро 9%

59%

32%

Полошо

Не сум сигурен/а

18%Не сум сигурен/а

4. Дали некогаш си бил/а жртва на говор на омраза
Да 66%

34%Не

5. Дали мислите дека можеби и вие сте употребиле 
говор на омраза во минатото без да сте знаеле 
за тоа?
Да 81%

22%Не

13. Дали сметаш дека говорот на омраза на 
социјалните мeдиуми се подобрува или пак 
станува полошо?

Да 47%

53%Не

14. Дали стручните служби во училиштето (педагог, 
психолог, дефектолог) посветуваат внимание на 
говорот на омраза?

Да 46%

54%Не

15. Дали службите во вашето училиште организирале 
предавања, обуки и слично на тема говор на омраза?

Да 73%

9%Не

16. Дали сметаш дека владата би требало да биде 
повеќе вклучена однесувајќи се на говорот на 
омраза на социјалните мрежи?

30%Не сум сигурен/а

Да 62%

8%Не

17. Дали треба да се казнуваат оние кои шират 
говор на омраза?

12. Дали си ширел/а говор на омраза по социјалните
мрежи, па макар и на шала?

Да 35%

65%Не

Проектот “ Активирај се против омраза и лажните вести ” е финансиран од 
Фондацијата  Отворено општество - Македонија

Содржината на оваа анкета е единствена одговорност на 
Здружение Центар за стратегии и развој - ПАКТИС,

и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува 
гледиштата и 

ставовите на Фондацијата Отворено општество - Македонија

Дел од коментарите на учениците:

- Иако дел од работата му е да посветуваат внимание на говорот на омраза, тие не
го извршуваат тоа и не ја сваќаат работата сериозно. Не обрнуваат внмание на
проблемот.

- Во случај на говор на омраза насочен од наставник кон ученик, стручната служба
секогаш застанува зад наставникот и не се посветува внимание на ученикот.

- Учениците кои се соочуваат со говор на ораза не би се обратиле на стручната
служба во училиштето.

Дел од коментарите на учениците:

- Би требало да биде вклучена особено за говорт на омраза на интернет, 
бидејќи има доста говор на омраза на социјалните мрежи.

- Реално, владата не може да го промени тоа, но луѓетосами треба да бидат 
свесни да го пријвуваат тоа однесување кое не е во ред на оредена институија 
која работи на социјалните мрежи.

Но еднинствено владата може да поставу луѓе кои ќе работат во тие институции.

- Би требало да предвидат обуки во училиштата за оваа тема, да одржуваат
 настани и да прават релами со кои ќе се подигнува јавната свест.

- Би требало повеќе да се казнува говорот на ораза, особено оној кој е застапен
 на социјалните мрежи.

Дел од коментарите на учениците:

- Мислам дека не е потребно да се казнува таквата личност, но сметам дека 
треба да се разговара со цел да се спречи ширење на говор на омраза од негова 
страна. Ако тоа е безуспешно, треба да се превземат посериозни мерки.

- Кога би имало казни, луѓето би биле исплашени и не би ширеле говор на омраза 
во толку голема мера

Дел од коментарите:

- Во училиште често се користи говор на омрза при 
пишување на оценките на учениците!
- Сум била во ситуација кога врз мене бил упатен 
говор на омраза кога мојот физички изглед бил во 
прашање и сум била повеќе пати навредувана и 
некoj од тие навреди силно ме повредиле!

- Често сум навредуван за моте политички ставови, 
најчесто онлајн. Исто и за моите верските
убедувања. Поттикнуваа гнев во мене!

- Јас лично не сум бил нападнат со говор на омраза, 
но сум бил сведок на такви случаеви. За жал често 
сведоците на такви случки се смеат а не пробуваат 
да помогнат за да се смири ситуацијата. 


