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ВРЕМЕ Е ДА СЕ СКРОТИ МЕДИУМСКАТА ДОМИНАЦИЈА
НА МПЦ

Ивана Драгшиќ, една од лидерите на студентските протести, девојката на која
ОБСЕ и' врачил отпусно писмо поради нејзиното учество на т.н. архитектонски
протести

Пишува: Тања Милевска

Ивана Драгшиќ, 27-годишната активистка, член на “Прогресивниот млад синдикат “ и
организатор на протестот за слобода кој се оддржа на 11 април во Скопје, под мотото
“Плоштад Слобода“, за себе вели дека не сака да се истакнува од групата
истомисленици со кои долги години соработува. Сепак, деновиве не можеше да
избегне остри напади и критики на нејзина лична адреса, а со тоа да привлече
внимание врз себе. Најгласната критика беше објавена во дневниот весник „Шпиц“ како
директна реакција на нејзината изјава дадена на 11 април по протестот “Плоштад
Слобода“ на кој се појавија политичари, пратеници и еден претседателски кандидат. 

„Апелирам до сите познати лица, врзани за оваа или онаа страна, парламентарци,
кандидати за претседатели и не знам кои, да не се врзуваат и да не се шлепаат на
нашиот десетдневен труд“, изјави тогаш таа. Експресно реагираше Бранко Героски во
својата позната острилка. Тој од неа побара извинување до политичарите, а нејзиниот
настап го оквалификува како низок и неодговорен., бранејќи ги јавните личности кои
дојдоа на протестот дека го сториле тоа „чисто срце“.

Иако не сакаше да и посветува преголемо внимание на оваа критика и ја смета за
маргинална, Драгшиќ пред се' се почувстувала навредена од терминот „она момиче“.

“Наместо да искористи можноста да напише нешто убаво за протестот, тој ја искористи
за лично да ме нападне мене и тоа по основа на пол и младост, но и да ме нарече “она
момиче“, иако моето име и презиме ги имаше во медиумите“, вели Драгшиќ.

За нашата соговорничка, нападот е уште една потврда за загрижувачкото изместување
на вредностите во нашето општество, кое, врпочем, ги почувствувала на своја кожа
кога нејзиниот работодавец – ОБСЕ и' врачил отпусно писмо поради нејзиното учество
на првите, т.н. архитектонски протести.

СТАНДАРДИ „Сето ова зборува за изместени стандарди во нашето општество. Тие не
влијаат само на индивидуално ниво, на новинарите, на луѓето коишто се вработени во
државните институции, туку влијаат дури и на меѓународните институции коишто
доаѓаат овде да ја оценуваат нашата работа. И тие почнуваат да функционираат на
ист начин. Значи, во моментот кога ќе кажеш нешто јавно против некого, тоа значи дека
си на другата страна или, постои опасност да си од другата страна. Мислам дека тоа е
една прилично загрижувачка работа, особено за оние кои имаат став и сакаат да го
кажат.“ 

Ивана работела како логистичар во канцеларијата за човекови права и демократски
институции на набљудувачката мисија на ОБСЕ на овие избори. Откако била
забележана на снимките од протестите на 28 март, шефот на мисијата, Питер Ајкер и'
порачал дека нејзиното учество било протолкувано како политичко, иако акцијата беше
чисто граѓанска. „Јас не се плашев да излезам на овој протест како што можеби се
плашеа некои вработени во државните институции, но, ете, реакцијата беше иста и во
оваа меѓународна организација.“

„Јас особено си ја почитувам и сакам работата таму. Таму работам како логистичар,
работата е многу интересна, ангажирачка . Сметам дека таа организација прави
корисни работи, меѓутоа, мислам дека прифатија некои стандарди за коишто нашата
земја е критикувана, но, кога се најдени во наш контекст и тие се однесуваат така. Тој
ми рече дека прашањето на почетокот, кога ние настапивме било граѓанско и естетско,
но прераснало во големо политичко прашање“.

Останува прашањето, ако ОБСЕ зад овие протести де факто признава политичка
позадина, зарем не би требало тие да се пријават и како „изборни инциденти“ во
меѓународните извештаи?

НЕТРАНСПАРЕНТНОСТ Драгшиќ во моментов ги користи сите легални механизми за
да се справи со својот поранешен работодавец, а во меѓувреме. целосно и' се
посветува на борбата против изградба на црква на плоштадот „Македонија“. 

Енергичното противење на одлуката за изградба на религиозен храм на таа локација
таа го правда со неколку аргументи, како што е неуставноста, заострувањето на
меѓуетничките односи и нетранспарентноста на владината одлука. 

„Целиот начин на којшто се одвива овој процес е нетранспарентен и спорен, почнувајќи
од тоа дека ние не можеме да дојдеме до одлуката на Владата. Ова не е наша прва
акција против изградба на црква со буџетски пари на плоштад. Организиравме јавна
трибина, а се направи и јавна анкета на која граѓаните можеа да го искажат своето
мислење за новиот Детален урбанистички план (ДУП) за Малиот Ринг. Јас тргнав во
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... акција бидејќи таа информација беше пуштена само во некој весник со мал тираж. Нам
ни требаа прво 48 часа за да дознаеме каде е таа јавна анкета, не префрлаа од служба
во служба, од телефон на телефон, за повторно таа јавна анкета да добие многу слаб
одѕив. Единствените луѓе коишто реагираа и го дадоа своето негативно мислење беа
оние кои беа мотивирани од нас.“

Значи, ние се' уште не можеме да дојдеме до таа одлука, до некои документи коишто
би ни помогнале да го покренеме тоа прашање. Во медиумите осамна информацијата
дека одлуката е донесена, ние се обидуваме да ја добиеме, а јас во моментов ја
подготвтвувам таа апликација која се базира на законот за пристап до информации од
јавен карактер. Па, да видиме дали на некој начин ќе ја добиеме таа информација.
Битката во секој случај не е завршена.“

Деновиве, група нејзини истомисленици поднесе и претставка до Уставниот суд за
утврдување на уставноста на одлуката за изградба на црква на плоштад од буџетски,
односно од пари на граѓаните. 

„Сега е време да се скроти таа медиумска доминација на Македонската православна
црква, нејзината доминација со нашиот јавен простор, од аспект на визуелно, звучно,
физичко и секакво присуство. Мислам дека почесто среќавате митрополити колумнисти
отколку млади прогресивни литерати. Исто така, мислам дека во овие времиња на
десничарска влада, изградбата на православен храм на простор каков што е
плоштадот, претставува значајна политичка изјава. Тоа е маркирање, одбележување
на простор, искажување на цврст нетолерантен став “, вели Драгшиќ.

НЕЗАВИСНОСТ Акцијата против изградба на црква на плоштад не е ни прва ни
последна акција на Ивана и на нејзините соработници и пријатели активисти од ПМС,
како и од останатите граѓански здруженија со кои тие работат, како на пример „Ленка“
или „Здруженска“. Во соработка со нив досега се организирани низа активности како
што беше антикампања на кампањата против абортусот, а таа помина со изложби,
забави, фандрејзери итн. 

Корените на својата ангажираност, љубопитството и воопшто потребата да се биде
човек од акција Ивана ги препознава во домашното воспитување од една страна, но.
потенцира дека она што го оформило нејзиниот критички дух во огромен дел се должи
на полагањето меѓународната матура во средното училиште „Јосип Броз Тито“, матура
која за сега постои само во тоа училиште и во американската гимназија НОВА. 

Во текот на двете години на оваа матура, наставата се одвивала на два јазика, а
ученикот морал во текот на наставата да оствари одреден број часови во институции
како домови за стари лица, дом за деца без родители или пак центарот за
рехабилитација на млади со оштетен вид. Целта на оваа програма е да се поттикнат
младите ученици да ја прифатат различноста кај другите и постојано да го вежбаат
критичкиот дух. 

„Во средно училиште, на 16 години ме учеа и ме носеа во дом за деца со оштетен вид
за да научам да им помогнам, дека не се ништо поразлични затоа што не гледаат. Сите
тие пориви и интереси буквално потекнуваат од дома, од училиште и од пар други
вонучилишни активности што сум ги имала.“

Драгшиќ е родена во Подгорица, Црна Гора. Таа е со хрватско потекло, а родителите
се двајцата архитекти. Во Скопје доаѓа во 1991 година. Средно училиште завршува во
„Јосип Броз Тито“, а потоа се запишува на Факултетот за социологија. 

Денес, Ивана за себе вели дека е „активистка, уметничка, фриленсер, невработена,.
Дипломирала социологија, а работи како музички соработник на Канал103, каде е
водителка секој понеделник наутро. На ова радио станица се емитува и емисијата на
ПМС, „Голема работа“, политичка радио драма, која досега имаше пет епизоди. 

Како уметник, нашата „загрижена граѓанка“, како што самата се дефинира, се занимава
со визуелни инсталации, видеа, цртежи, сама или во соработка со други скопски
уметници, но, секогаш со цел, порака и став.

Активизмот не мора да е само протест“, вели Ивана,. Ние сме активни за сите прашања
за кои сметаме дека прво се важни за нашата иднина, а второ, кога сметаме дека се
загрозени. Не сме сите нужно заинтересирани за политика. Кога би имала удобни
услови за живеење сигурно би се занимавала со нешто друго, меѓутоа во време кога
ми најавуваат изградба на православна црква на МОЈОТ плоштад, во мојот град, кога
истовремено дигаат споменици на шмизли и просјаци, во време кога наркоманите се
криминалци, а не оштетена група болни, во време кога питачењето на улица е казниво,
а се поставува споменик на питач, не можам да се занимавам со други работи, затоа
што на овој или на оној начин, една од овие работи ќе се отслика на мојот живот. Не
знам кога и каде, но сигурно ќе го почувствувам тоа, и не сакам да дојде до таму, вели
таа.

Младите активисти на кои им го посветивме овие неколку страници велат дека се
обидуваат да се позиционираат како независни луѓе, да се испрофилираат како
вистински граѓански активисти со идеја и со иницијатива, надвор од неизбежните
партиски и политички етикети на македонското општество. Не сите меѓу овие активисти
се заинтересирани за политика, ниту пак оваа група има намера да израсне во некаков
политички фактор на јавната сцена. Она кон што тие се стремат е да
станатфункционална група за притисок, која ќе дејствува поради и за граѓанинот, за
поубав и пофункционален живот во овој град, во оваа земја и во ова општество, вели
таа.

Нападната од повеќе страни во македонската јавност и на блогосферата, избркана од
работното место поради нејзиниот ангажман за „правото на град“, критикувана затоа
што ги критикуваше политичките сили кои ја поддржуваат нејзината акција, Ивана
Драгшиќ и натаму се труди да се огради од политичките бои кои лесно се наметнуваат.
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ТАБОРИ На сите партиски табори им порачува дека нејзината работа и работата на
нејзините колеги останува стриктно граѓанска.

“Сметам дека денешниве политичари, вршители на јавни фунцкии, јавни личности, кои
имаат поголем пристап до јавниот медиумски простор и со тоа поголемо влијание врз
нашето општество, кога ќе се впуштат во некоја сомнителна или спорна акција, треба
да бидат подготвени дека идните генерации ќе се оградуваат од нив и нема да сакаат
да припаѓаат во нивните табори. Ова е токму таков период , кога се надевам дека ќе се
појавуваат повеќе струи, естетски, политички, граѓански, младински... Но, и покрај
начинот на дејствувањето, тие ќе се обидат да се оградат и да се одвојат од овие групи
бидејќи можеби сме на иста линија за ова прашање, меѓутоа не сме на иста страна, не
сме од иста партија, не сме од иста банда.“

Свесна дека нејзиниот ангажман околу борбата против изградба на православен храм
на скопскиот плоштад многу лесно може да биде злоупотребен во политички цели, таа
вели дека не се чувствува извалкана од политички дамки „затоа што работите што не'
интересираат се вредности и принципи кои не потекнуваат од оваа или од онаа страна
или партија, туку потекнуваат од нашите семејства, училиштата и факултетите каде
сме учеле, од нашето секојдневно дружење, од начинот на којшто го поминуваме
времето, од книгите што сме ги читале... Рано е да се каже дали ќе успееме, меѓутоа,
сигурна сум дека нема да престанеме“.
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