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Некои луѓе велат дека демократија е кога два волци и едно јагне гласаат што да 

има за вечера. Станува јасно дека јагнето ќе биде надгласано, а потоа заклано и 

изедено. Ова секако не е дефиниција за демократија, но сепак е реалност која се 

случува низ многу земји во светот. Слободата го заштитува јагнето од волците, 

слободата го заштитува поединецот од самоволието на колективот. Без постоење на 

индивидуални слободи, демократијата станува безпредметна; демократијата без 

слобода е како куќа без темел. Реално не може да зборуваме за демократско уредување 

и власт на народот доколку не се почитуваат индивидуалните права и слободи.  Оттука 

ова, заедно со концептите на слободен пазар и правото на сопственост, би требало да 

претставува главен предизвик за развој на либералната демократија, не само во 

посткомунистичките земји, туку и за многу “самопрогласени демократии”.  

Мнозинството од граѓаните во едно општество имаат право демократски да 

донесуваат одлуки само за заеднички прашања, кои го опфаќаат поголемиот дел од тоа 

општество, но мнозинството нема право да донесува одлуки поврзани со 

индивидуалните слободи. Мнозинството од граѓаните нема право да одлучи останатите 

да бидат физички ликвидирани. Демократијата во никој случај не смее да биде пречка 

и да ги повредува слободите, во спротивно се прeтвора само во еден нов вид репресија. 

Угнетувањето на човековите права значи принуда поединецот да дејствува 

спротивно на сопствената проценка, или пак одземање на неговите вредности. Во 

основа тоа може да се стори само со примена на физичка сила. Во улога на 

потенцијални угнетувачи на човековите права се јавуваат две страни: тоа се 

криминалците и државата (извршната власт). Повлекувањето граница помеѓу овие две 

страни би претставувало најголемо достигнување на едно (вистински) демократско 

општество. Под ова се подразбира поставување граници на ингеренциите на државата, 

во поглед на озаконување на одредени делувања својствени за другата група 

(криминалците). Главната улога на една влада е да го штити човекот од криминал, 

додека Уставот на една земја е напишан да го заштити поединецот од државата. 

Законите во никој случај не смее да бидат насочени против  граѓаните, туку против 

владата – во смисла на една јасна изјава дека индивидуалните права се на прво место и 

тие се поважни од било која јавна или општествена моќ. 

Индивидуалните човекови права мора да претставуваат принципи кои го бранат 

човековото слободно дејствување, но во никој случај присилно да наметнуваат некакви 

обврски на едни во корист на други луѓе. Граѓаните не треба да представуваат 

меѓусебна закана во однос на индивидуалните права и слободи. Секој поединец треба 



да ги ужива своите индивидуални права се до онаа граница од која почнува да ги 

загрозува индивидуалните права и слободи на друг поединец. За една држава да може 

да се декларира како слободно демократско општество, треба овој принцип да го има 

соодветно интегрирано во своето законодавство. 

Криминалците претставуваат незначително малцинство во секое време, на секое 

место, во секоја држава, во секое општество. Штетата која тие ја предизвикуваат и ја 

предизвикале во минатото е занемарлива во однос на ужасите кои ги направила 

државата (извршната власт) – војни, прогонства, поробувања, асимилации,масовни 

разурнувања, геноциди итн. Сето тоа го имаат направено одредени влади. Според ова, 

потенцијално, владата е најопасната закана за човековите права.  Таа поседува 

законско право на вооружена сила, против законски разоружани потенцијални жртви. 

Извршната власт мора да биде ограничена со индивидуалните права, во спротивно таа 

потенцијално представува најопасен човеков непријател. Законите кои ги дефинираат 

правата, не треба, и во никој случај не смее да бидат насочени против приватното 

дејствување, туку против сите потенцијални обиди на владите да ги преточат во 

законски дејствијата својствени на криминалците.  

Многу луѓе сметаат дека еднопартискиот систем е најголема потенцијална 

опасност за човековите права и слободи.  Еднопартискиот систем, всушност и не 

претставува толкав проблем сам по себе, колку што е проблемот во тоа што сите 

одлуки поврзани со судбината на една земја, на еден народ, се донесуваат од еден 

центар, од една мала група на луѓе. Следствено, истиот овој проблем може да се 

преслика и во повеќепартиски демократски декларирани уредувања. Понатаму, колку  

повеќе работи зависат од главниот штаб на партијата која е во позиција, без оглед на 

тоа дали постојат опозициски партии, толку повеќе и самото општествено уредување 

(ќе) станува недемократско, дури и тоталитарно. 

Концентрација на сета политичка моќ во едно општество кај една мала група 

луѓе во никој случај не може да биде добра работа. Оваа појава целосно ги пореметува 

не само економските и политичките, туку, и граѓанските односи. 

Најпрво страда основниот концепт за просперитетно и цивилизирано општество 

- механизмот преку кој најспособните поединци се збогатуваат преку нудење добра и 

услуги што им се потребни на останатите луѓе во општеството, односно слободниот 

пазар. Имено, успешни не се повеќе оние индивидуи кои ги имаат најдобрите човечки 

и професионални квалитети, туку успешни се оние кои се спремни да ги жртвуваат 

сите свои слободи и права и целосно да се покорат на потребите и желбите на таа мала 



група луѓе, која носи големи одлуки за судбината на цело едно општество. Понатаму, 

најдобрите работни места и највисоките позиции не ги имаат оние поединци кои 

навистина ги заслужуваат, туку партиски потрчковци, кои своето богатство го стекнале 

со откажување од своите индивидуални права и слободи во име на владеачката елита, и 

со газење и угнетување на индивидуалните права и слободи на другите луѓе со помош 

на моќта на партијата и државниот апарат. 

Со одредена сигурност, може да кажеме дека луѓето во едно општество, главно 

се угледуваат на најуспешните поединци во истото тоа општество – со тоа почнуваат 

да се изопачуваат и моралните вредности на најголемиот дел од останатите граѓани и 

постепено - на целиот систем. Општеството е доведено до ситуација луѓе без никаков 

морал (или барем тоа што важело за морал дотогаш) да го диктираат целокупниот 

етички кодекс на целата заедница. Одеднаш се поголем и поголем број на луѓе 

почнуваат да размислуваат недостоинствено, се вклопуваат во една матрица на 

извитоперени вредности, се претвораат во поданици, ги продаваат своите права и 

слободи, своето човечко достоинство.  

Граѓаните почнуваат да мислат дека се безначајни во процесот на решавање на 

прашања, кои се однесуваат на целото општество, дека нивната улога се сведува на 

доделување авторитет на една мала група луѓе, која заедничките ресурси на сите 

граѓани ќе ги користи за да ужива разни бенефиции.  Ова е реална слика која се 

случува, пред се во посткомунистичките земји, барем во оние, кои се уште не успеаја 

да ги прифатат и имплементираат демократските вредности во своите општества.     

Но, еден достоинствен и доблесен граѓанин, треба да знае дека демократијата 

претставува многу повеќе од заокружување реден број на гласачко ливче. За едно 

општество да биде прогласено за демократско, мора да биде составено од луѓе кои 

знаат кои се нивните индивидуални права и слободи, кои знаат како тие права да ги 

ползуваат, но и да бидат автономни критичари, да имаат способност за критичко 

размислување, толеранција, како и секогаш да се трудат максимално да ги заштитат 

индивидуалните права и слободи на сите граѓани, дури и на неистомислениците. 

Значи, една земја која се стреми кон либерална демократија, мора да тргне од 

обезбедување на основните индивидуални права и слободи и нивно реално 

имплементирање во Уставот и законите. 

Откако овие права се гарантирани и обезбедени, владите на овие земји треба да 

обезбедат поволни услови на пазарот  на кој граѓаните ќе ги задоволуваат потребите на 

различни групи луѓе во замена за профит. Најефикасен начин да се постигне тоа е 



слободниот пазар, кој скоро веќе и да не се среќава во практиката, но една вистинска 

либерална демократија треба да се стреми да се доближи колку што е можно повеќе до 

овој концепт. Следен многу важен предизвик за едно општество кое се стреми кон 

либерална демократија е обезбедување на основниот постулат за слободен пазар; а тоа 

е правото на приватна сопственост. Според познатиот економист, Милтон Фридман 
i
, 

Владата има три примарни функции. Треба да обезбеди воена одбрана; да ги извршува 

договорите помеѓу поединците; и треба да ги штити поединците од криминални 

дејствија против нив и нивниот имот. Кога Владата - дури и со добри намери се 

обидува да ја преуреди економијата, да воведе морал преку закони, или да им помага 

на посебни групи –штетата е изразена преку неефикасно потрошени народни пари, пад 

на мотивацијата и работната етика и загуба на слободите. Владата треба да биде судија, 

а не активен играч.                                                                                                                                                      

Во принцип, државата е лош стопанственик. На едноставен јазик, парите 

најдобро може да ги инвестира оној кој што ги спечалил. Државата прибира средства 

од граѓаните и ги пренасочува за финансирање на потребите на јавното добро. Можеби 

слободниот пазар има свои домени на пазарен неуспех кои побаруваат државна 

интервенција, но вртоглавниот раст на државната потрошувачка во последните години 

е нешто што би требало да го загрижи секој граѓанин со способност за критичко 

размислување. Исто така, треба да се има предвид дека слободниот пазар си има свој 

демократски начин на дистрибуција на богатството-за еден човек да се збогати на 

слобониот пазар, тој мора да ги убеди потрошувачите дека производот/услугата што 

тој ја нуди има задоволителен квалитет, пристапна цена и може реално да им го 

подобри животот на потрошувачите. Сите ние, како граѓани-потрошувачи, создаваме 

богати луѓе. 

При тоа, треба да имаме предвид дека пазарот им овозможува еднакви 

можности за успех на сите луѓе, што е во сржта на самата демократија. Сите поединци 

имаат право на пазарот да се натпреваруваат меѓусебе, нудејќи добра и услуги, кои 

служат за да ги задоволат реалните потреби на едно општество. 

И, како што не може да зборуваме за демократија без индивидуални права и 

слободи, така не може да зборуваме и за слободен пазар без право на сопственост. Без 

заштита на правото на сопственоста, нема пазарна економија. Пазарната економија е 

всушност огромна мрежа на доброволни и мирољубиви размени помеѓу граѓаните - 

размени на нивните права на сопственост. Ништо повеќе, ништо помалку. Правото на 

сопственост е домен во кој посткомунистичките земји, кои се карактеризираат со бавна 



транзиција, можат и мораат да се подобрат. Загарантираното право на сопственост 

овозможува и зголемување на растот на странските и домашните инвестиции. Не 

постои инвеститор, кои својот капитал би сакал да го вложи во општество кое не му ја 

гарантира неговата приватна сопственост.   

Се чини дека во еден дел од оние посткомунистички земји, кои сеуште не 

успеаја да ги имплементираат демократските вредности во своите општества, 

граѓаните сеуште немаат расчистено со претходниот систем. Повеќето граѓани спасот 

го гледаат во државата, луѓето повеќе би работеле во државната администрација, 

отколку да се обидат со сопствен бизнис, додека на слободниот пазар и капитализмот 

се гледа како на нужно зло. Се чини политичките елити не се подготвени да ги намалат 

државните регулативи, доближувајќи ја својата земја кон слободен пазар и подобри 

можности за инвестирање. Тоа што владите на посткомунистичките земји треба да го 

направат е процес на транзиција од “семоќна држава” кон слуга на граѓаните кои ја 

избрале, што во суштина и треба да претставува една влада – чувар на поредокот на 

едно општество, и заштитник на граѓаните. 

Партизацијата, која е неизбежна појава во овие земји, може да се скрати само со 

целосна, сеопфатна реформа на државната администрација со која ќе се укинат голем 

број непотребни агенции, министерства, одели и ќе се направи рационализација на 

бирократијата. Доколку овој проблем не се реши, залудни се сите други чекори - 

демократијата ќе остане само мртво слово на хартија, слободниот пазар ќе биде 

слободен само за политички јаките, а граѓанските и политичките права ќе важат за 

сите, само не за граѓаните.                              

Посткомунистичките земји, во кои и спаѓа Македонија, кои никогаш не се 

карактеризирале со либерална култура и немаат изградено стабилни институции, не 

можат да си дозволат Влада со големи ингеренции. Проблемот не е во средствата кои 

се потребни за ефикасно функционирање на јавната администрација со голем број на 

надлежности, туку проблемот што во овие земји изостануваат културолошките и 

институционалните механизми кои може да ја контролираат моќта на централната 

власт и алчноста на владеачката гарнитура да прерасне во Левијатан кој ќе настојува да 

се вмеша во сите сфери од општественото живеење, рушејќи ја правната држава, 

демократијата и интегритетот на поединецот.  

                                                           

i M. Friedman - The Role of Government in a Free Society, Stanford University, Stanford, CA, February 9, 1978 


