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Почитуван Премиере,  

Репресија врз синдикатите во Северна Македонија 

 

ITUC и ETUC се загрижени за постојаните систематски притисоци и напади врз нашата 

членка КСС и нејзините синдикати, како и за дискриминацијата на лидерите и 

претставниците на синдикатите што се рефлектирани преку деградирање, мобинг, 

вознемирување и откази. 

Ние го искажавме нашето негодување за повредите врз Самостојниот синдикат на 

енергетиката, кога членовите на синдикатот беа префрлени во друг синдикат од страна 

на администрацијата или произволно распоредени на работни места во оддалечени 

делови на Северна Македонија. Во врска со овие повреди, КСС се обрати и до 

трудовата инспекција и бидејќи тоа не даде резултат, беше спроведена судска постапка 

пред надлежниот суд кој донесе пресуда, веќе конечна, во корист на членовите на КСС. 

За жал, до денес оваа пресуда не е имплементирана. Ве информираме дека работиме на 

креирање на жалба до Меѓународната организација на трудот за овој добро 

документиран случај на кршење на Конвенцијата 87 на МОТ од страна на Северна 

Македонија. 

Понатаму, загрижени сме исто така и за фактот дека на КСС му беше забрането 

целосно учество во националниот социјален дијалог, беа спречени да учествуваат во 

процесот на градење на економската и социјалната политика и им беше скратена 

можноста да ги застапуваат интересите и да ги унапредуваат правата на своите членови 

во развој на активности за справување со предизвиците на здравствената и економската 



криза. Ние сфаќаме дека додека се случуваат одредени подобрувања во односите меѓу 

различни синдикални организации во земјата, дискриминацијата кон КСС од страна на 

државните службеници и јавните институции продолжува, а притисокот не запира. 

Особено жалиме што барањето на КСС за репрезентативност, поднесено во јули 2019 

година, сè уште се одлага и е де факто одбиено. Такво негирање, според наше мислење, 

е отфрлање на синдикалниот плурализам, под политичка мотивација. КСС, како и 

другата синдикална конфедерација, ССМ, е полноправна и добро позната членка на 

Меѓународната конфедерација на синдикати и Европската конфедерација на 

синдикати. 

Ве повикуваме да престанете со секое мешање во активностите на КСС и да 

гарантирате еднакво третирање на сите синдикати без фаворизирање во рамките на 

националниот социјален дијалог како и во процесите на пристапување кон ЕУ. 

 

Господине Премиер, со решавање на старите политички блокади, ја демонстриравте 

вашата посветеност за постигнување напредок во Северна Македонија во однос на 

пристапувањето кон Европската унија. Ве повикуваме да обратите исто такво 

внимание на еднаквиот третман во вашата земја на независните синдикати, членови на 

европското и меѓународното синдикално движење. Неодамна усвоената Декларација 

од Порто претставува симболична точка за Европа, потврдувајќи дека социјалната 

димензија на Европа е на вистинскиот пат, а тоа подразбира дека земјите-членки на ЕУ 

гарантираат целосна вклученост на синдикатите преку социјален дијалог во 

креирањето политики. Ве повикуваме да покажете дека тоа е така и во случајот со 

Северна Македонија. 

Срдечен поздрав, 

 

 

 

  


