Изјава на Проф. Д‐р Слаѓана Тасева, Претседател на Транспаренси Интернешнл Македонија
Денешната презентација се занимава со најчувствителното прашање: Корупција и младината.
Отфрлање наспроти прифаќање? Дали младиот човек ќе одлучи да одговори на предизвикот
на корупција со отфрлање или прифаќање? Истражувањето ги открива корените на проблемот
на корупцијата во Македонското општество. Прифаќањето на коруптивен акт се зголемува со
намалување на возраста. Помладите лица се поподложни на предизвиците да прифатат
коруптивно однесување.
Корупцијата во образованието и спортот никогаш досега не било анализирано преку овој
начин на анализа каде беше овозможено да се мерат не само перцепции туку и искуства,
како и да соберат информации од оние кои се најдобро информирани за ситуацијата во овие
области. Личното искуство ги потврдува наодите врз основа на перцепцијата. Ова ја докажува
соодветноста на Државната комисија за превенција на корупција‐ ДКСК со нејзината одлука
да го вклучи образованието и спортот во Државната програма како посебен столб.

Со оглед на важноста на спроведувањето на Државната програма, Државната комисија за
превенција на корупцијата и Транспаренси Интернешнл Македонија ги здружија своите
капацитети и знаење и со подршка на ОБСЕ Мисијата во Македонија воспоставија механизам
на следење кој има за цел да го подобри и да го оцени квалитетот на спроведување на
Државната програма. Оваа презентација е прв чекор. Ќе има многу извештаи до крајот на оваа
година кој веруваме дека во иднина ќе го подобрат разбирањето на случаите на корупција во
македонското општество.

Со оваа активност се направи чекор понапред кон спроведување на членот 13 од ОН
конвенцијата против корупцијата, каде што се наведува потребата за учеството на граѓанскиот
сектор во превенцијата и борбата против корупцијата за да се подигне свеста за постоењето,
причините и заканите од корупција.
Мисијата на ОБСЕ во Скопје е посветена кон поддршка на спроведувањето на принципите на
добро управување, вклучувајќи ги и меѓународните анти‐корупциски напори и најдобри
практики. Во оваа смисла како дел од Повеќе‐годишниот план на ОБСЕ за поддршка на
спроведување на Државната програма за превенција и спречување на корупцијата 2011‐2015,
во 2012 година , секторот за добро владеење имаше планирано проект со цел развивање на
методологија за квалитативна анализа на спроведувањето на Државната Програма во еден
Пилот проект на Државната програма.
Во овој поглед ОБСЕ воспостави блиска соработка со два одлични центри во однос на
корупцијата ДКСК и ТИ‐Македонија. Ние веруваме дека ова е почеток на промените во однос
на корупцијата –реална ефикасност наместо декларативна борба во борба против овој
феномен во сите сегменти во општеството. Младината е најсензитивна во овој поглед и
потребно е наше внимание и подршка.

