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ВОВЕД  
Денес речиси и да не постои млада личност во Северна Македонија што не го добила 
прашањето „Кој е твојот профил на Инстаграм? Ќе те заследам!“, а сепак сите не 
размислуваат за тоа кое е нивото на безбедност кое го уживаат или го имаат додека 
одговараат на поставеното прашање. Живеењето во модерно дигитално доба, 
всушност е незамисливо за една млада личност, ако тој или таа не е присутна и во 
виртуелниот свет.  

Сето тоа е во ред и е соодветно за постинформатичкото општество во кое се наоѓаме, 
а придобивките и олеснетата комуникација која ја носи интернетот, социјалните мрежи 
и општо информатичката технологија се неспорни. Истовремено треба да се признае 
дека дигиталниот свет, иако е навидум само виртуелен, ги носи истите безбедносни 
ризици како и физичкиот свет и просторот. 

Еден од ризиците за кои треба да се дискутира и една од опасностите која постои е 
сајбер малтретирањето, како одомаќинет термин за насилството кое се случува преку 
компјутерите, паметните телефони и другите современи алатки. 

Креирањето сопствен онлајн идентитет, завршувањето многубројни обврски преку 
интернет како плаќање разни сметки и фактури, префрлување парични средства, 
добивање јавни услуги од државата и слично, но и поминувањето време за дружба и 
социјализација во дигиталниот простор, звучат толку нормално и посакувано, но треба 
отворено да се дискутира и за опасностите што можат да ги донесат. 

Малтретирањето, заканувањето, исмевањето, говорот на омраза - сите овие термини 
се особено актуелни и присутни кога се говори за тоа што значи да се зборува, 
превенира и заштити една индивидуа додека поминува време во дигиталниот простор.  

Промените кои неминовно со себе ги донесе здравствената пандемија на вирусот на 
Ковид-19, меѓу другото, означуваат и уште поголема потреба и свест дека многу од 
нештата всушност може да се направат и без физичко присуство. 

Оваа пандемија дополнително го активираше алармот за будност и информираност на 
сите кои огромен дел од своето приватно и професионално време го поминуваат 
виртуелно и оттаму, истражувањето кое следи цели кон тоа да го отвори текот на 
дискусијата за тоа што е сајбер малтретирањето и колку е важно како појава.  

Менталното здравје како поширок концепт ја вклучува и важноста од добробит и 
пријатно чувство и додека „се живее“ во просторот кој не е физички. Следствено, за 
младите луѓе како најдигитализиран дел од населението и оние кои најмногу време 
посветуваат на своето виртуелно присуство, нужно е да се говори и да им се укаже на 
некои од сознанијата до кои се дојде преку ова истражување. Слушајќи и анализирајќи 
ги, се испраќаат поуки како може да се спречат негативните последици од насилството 
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кое се карактеризира како сајбер малтретирање или со правна терминологија кое е дел 
од т.н. „компјутерски криминал“. 

Сајбер малтретирање е продолжение на еден многу чест и добро познат феномен - тој 
на малтретирањето; агресивно однесување за заплашување, закана или засрамување 
со намера физички или емоционално да се повреди жртвата што може да се случи на 
кое било место, а за помладите особено во средини за дружење како што се 
училиштата, со единствено проширување дека сајбер малтретирањето се случува 
преку електронски уреди. 

Интернетот денес претставува незаменлив дел од секојдневниот живот на еден млад 
човек во Северна Македонија и насекаде низ светот. Распространетоста на 
користењето интернет е континуиран тренд, при што 83% од домаќинствата на целата 
територија имаат пристап до него што бележи зголемување од претходната година 
(Државен завод за статистика, 2022). Згора на тоа, како што светот беше погоден од 
пандемијата на Ковид-19, беше фактор на притисок во зголемувањето на користењето 
на интернетот и социјалните медиуми, бидејќи мерките за заклучување доведоа до 
учење преку интернет/далечина за учениците и студентите ширум светот. 

Пандемијата, исто така, предизвика глобално зголемување на анксиозноста и 
депресијата, со уште поголема преваленца кај помладите луѓе (СЗО, 2022). Навистина, 
оваа ситуација го влоши добро познатиот феномен на малтретирање, олеснет со 
ширењето на интернетот и социјалните медиуми. 

Бидејќи криминалот на сајбер малтретирањето е алармантно кривично дело со 
глобално влијание, законите усвоени за борба против сајбер малтретирањето се сосема 
неодамнешни. Во земјите каде што се донесени закони за сајбер малтретирање, 
виртуелното однесување кое предизвикува сериозни емоционални потреси се смета за 
кривично дело и жртвите можат да побараат заштита, забрана за користење на 
социјалните медиуми на сторителот итн. (УНИЦЕФ, n.d.). 

Во Северна Македонија, каде што сè уште не се донесени закони специјално подготвени 
за сајбер малтретирање, државните институции се потпираат на други закони за 
заштита на децата, вклучително и криминалот на интернет (УНИЦЕФ, n.d.). 

Друг проблем со социјалните медиуми, како што е случајот со Фејсбук, е дека постои 
несовпаѓање во обработката на пријавените злоупотреби бидејќи понекогаш јазикот на 
кој се случува злоупотребата е различен од англискиот, особено затоа што социјалните 
медиуми стигнале до секој агол на светот и до секој јазик.1 

Понатаму, сајбер малтретирањето е присутно на кој било простор, дури и кога некој е 
дома, без никој од околината да го забележи феноменот што се случува. Дополнителен 
елемент во сајбер малтретирањето е тоа што интернетот може да обезбеди анонимност 
и материјалите кои се објавени тешко се бришат или отстрануваат од виртуелниот свет, 
што доведува до долгорочно влијание врз менталното здравје на жртвите.2 

 
1 <https://www.reuters.com/article/us-facebook-languages-insight-idUKKCN1RZ0DW> 
2 <https://www.stopbullying.gov/blog/2016/10/27/law-enforcements-reminder-negative-effects-
cyberbullying-and-what-we-can-do-prevent-it>  

https://www.reuters.com/article/us-facebook-languages-insight-idUKKCN1RZ0DW
https://www.stopbullying.gov/blog/2016/10/27/law-enforcements-reminder-negative-effects-cyberbullying-and-what-we-can-do-prevent-it
https://www.stopbullying.gov/blog/2016/10/27/law-enforcements-reminder-negative-effects-cyberbullying-and-what-we-can-do-prevent-it
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Ефектите врз долгорочното ментално здравје на младите се тие што треба да го 
алармираат не само за институционално делување за спречување на ова агресивно и 
штетно однесување туку и за нашето општество. 

По низата спроведени активности со цел подигнување на свеста за менталното здравје 
кај младите луѓе зафатени во време на пандемија, Младинскиот совет на Амбасадата 
на САД во Скопје по истражувањата реши да пристапи кон оваа нова тема за која малку 
се зборува - сајбер малтретирањето. Зголеменото користење на интернетот, 
можностите за зголемување на сајбер малтретирање, како и влијанието врз менталното 
здравје беа мотив за ова истражување. 

Публикацијата е поделена на 4 дела. Првиот дел дава преглед на ситуацијата со сајбер 
малтретирањето во Северна Македонија. Вториот дел ја опфаќа методологијата и како 
податоците се прибрани. Третиот дел се однесува на анализа на податоците добиени 
од прашалникот. Во четвртиот дел се даваат заклучок и препораки.  
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СОСТОЈБА СО САЈБЕР МАЛТРЕТИРАЊЕТО КАЈ 
МЛАДИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
Во однос на состојбата со сајбер малтретирањето кај младите во Северна Македонија 
не се наиде на научна литература ниту, пак, конкретна статистика од одредена државна 
институција која може да се искористи за да се постави некој праг врз основа на кој ќе 
се прави споредба дали состојбата на сајбер малтретирање е подобрена или влошена. 
Меѓутоа, вложен е труд и напор да се пронајдат сите активности спроведени на оваа 
тема со цел подигнување на свеста за сајбер насилството кои се дадени во прилог. 
Оваа публикација претставува прво истражување од ваков тип во Северна Македонија. 

 

1. Методологија 

Мерен инструмент 

Истражувањето е направено по електронски пат, со задавање прашалник кој 
учесниците го пополнуваа анонимно. Избран е овој начин на истражување бидејќи беше 
потребно да се опфати поголема група учесници за релативно краток период, а овој 
метод е докажан како ефикасен во вакви случаи3. Преку прашалникот може да се 
добијат специфични информации од оваа поголема група, да се анализираат и да се 
донесат соодветни заклучоци. Токму овој пристап беше потребен за ова истражување 
во кое целта е да се опфатат повеќе категории млади луѓе. 

Подготовката на прашалникот вклучува неколку чекори. Најпрво беше направено 
истражување на постоечки истражувања и литература во и надвор од Северна 
Македонија. Следно, беше изготвен прашалникот врз основа на меѓународни добри 
практики за истражувања од ваков тип, додека пак прашањата беа конструирани со 
користење на веќе дефинирани прашалници4 користени надвор од Северна Македонија 
со нивно прилагодување или додавање прашања во консултација со македонски 
стручњаци. За составувањето на прашалникот беше исто така консултиран стручњак и 
професор од Северна Македонија со цел да се подобри прашалникот. 

Прашалникот беше споделен во електронска форма на социјалните мрежи и веб-
страницата на Младинскиот совет на Амбасадата на САД и испратен до младински 
организации, средни училишта и факултети. Прашалникот беше отворен за 
пополнување во периодот од февруари до јуни 2022 година.  

 
3 <https://www.snapsurveys.com/blog/4-main-benefits-survey-research> 
4 <https://mro.massey.ac.nz/bitstream/handle/10179/5130/02_whole.pdf>  
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Прашалникот содржи со присилен избор („ДА/НЕ“ прашања) и прашања со повеќечлен 
избор. На овој начин им се овозможува на испитаниците побрзо и полесно да ги 
одговорат прашањата и да заокружат повеќе работи што ги засегаат, а потоа би биле 
покорисни за анализата отколку да се избере само еден одговор. 

Важно е да се спомене дека прашалникот е прочистен од нелогични одговори кај 
учесниците, бидејќи тешко може да се толкуваат наодите. Можно е учесникот да не го 
прочитал убаво прашањето или пак да не го разбрал, или можеби и автоматски 
одговарал на прашањата. 

Прашалникот се состои од 4 дела. Првиот дел дава детално објаснување што е сајбер 
малтретирање со цел да се запознаат учесниците со концептот и целта на 
истражувањето.  

Вториот дел се однесува на демографските податоци за учесниците. Овие податоци 
служат за запознавање на карактеристиките на испитаниците, како пол и етничка 
припадност и да се види дали има некое несовпаѓање во податоците. Исто така се дава 
информација за репрезентативноста на податоците. 

Третиот дел содржи прашања кои се однесуваат на процесот на сајбер малтретирање. 
Преку овие прашања целта е да се осознаат формите и начините на кои тоа се 
манифестира кај младите и кои се нивните мислења во однос на интензитетот на сајбер 
малтретирањето пред пандемијата и за време на пандемијата. Исто така, во овој дел 
се испитува и дали има „скриени насилници“ помеѓу испитаниците, односно лица кои 
прават сајбер малтретирање свесно или несвесно. 

Четвртиот дел опфаќа прашања преку кои може да се дознае поврзаноста на сајбер 
малтретирањето со менталното здравје на младите луѓе. Низ прашања за тоа како се 
чувствувале доколку биле цел на сајбер малтретирање, дали имаат поддршка и како го 
оценуваат влијанието на сајбер малтретирањето, се добиваат информации за тоа дали 
и колкаво влијание има сајбер малтретирањето врз менталното здравје на младите. 

Од менталното здравје во голем степен зависи нивното нормално функционирање и 
однесување во и надвор од училиштето, што е доволен индикатор зошто нему треба да 
му се посвети големо внимание. 

Учесници 

Целна група на истражувањето се млади луѓе на возраст од 15 до 29 години од сите 
региони и националности во државата.5 Учеството во прашалникот беше целосно 
доброволно и анонимно.  

На прашањата одговорија сите учесници, односно учесници кои биле и кои не биле 
предмет на сајбер малтретирање, бидејќи постојат прашања кои се однесуваат на 
ситуации кои се случиле, но има и „ШТО/АКО“ прашања. Дополнително, вкупниот број 
одговори на некои прашања се разликува поради одбивање на учесниците да дадат 
одговор на тие прашања.  

 
5 Според член 3 од Законот за младинско учество и младински политики, млади се лица од 15 до 29 
години. 
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Важно е да се потенцира дека прашалникот е прочистен и отфрлени се учесници кои се 
надвор од оваа возрасна група, како и одговори кои се неконзистентни во однос на 
напишаното. Исто така, оние учесници кои се вклучени во анализата се верува дека 
даваат искрени и точни одговори. 

 

2. Резултати 

 
      Анализа на демографски податоци 

 

Вкупниот број учесници кои учествуваа во пополнувањето на прашалникот е 332, од кои 
73,5% се од женски пол, а 22,9% од машки пол (графикон 1). 

 

Графикон 1. - Приказ на примерокот според пол 

Според степенот на образование на учесниците, најголем процент од нив се 
средношколци (49,1%), проследено од студенти на додипломски студии (38,6%). 
Дополнително, од учесниците на прашалникот има и дипломирани (4,2%), студенти на 
магистерски студии (3,3%), и веќе магистрирани лица (2,7%). Овие податоци се 
прикажани на графикон 2. 

 

Графикон 2. - Приказ на примерокот според степен на образование 
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Според работниот статус, 287 од 
учесниците се вработени лица додека 
пак 45 се невработени лица. 

Во однос на местото на живеење, со 
истражувањето се опфатени млади 
луѓе од повеќе региони на државата, 
заради поголема репрезентативност и 
искуства.  

Сепак, согласно со податоците 
прикажани во графикон 3, најголем број 
од учесниците на прашалникот се од 
Скопје или Скопскиот Регион (105 
учесници), проследено од Битола (32 
учесници), Струга (20 учесници), 
Куманово (19 учесници), Прилеп (16 
учесници), Охрид (15 учесници). 

Според етничката припадност 
учесниците се изјасниле како 77,7% 
Македонци, 15,1% Албанци, 1,5% 
Роми, 1,5% Срби, 1,2% Турци, 1,2% 
Власи, 0,9% Бошњаци и други 
националности меѓу кои и Грци и 
Торбеши (графикон 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графикон 4. - Приказ на примерокот според 
етничка припадност 

Графикон 3. - Приказ на примерокот според 
место на живеење 
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     Анализа на процесот на сајбер малтретирање 

 

Во вториот дел од прашалникот, главниот акцент е ставен на процесот на сајбер 
малтретирање, односно на тоа како доаѓа до сајбер малтретирање и како со него се 
поврзани социјалните медиуми.  

Првото прашање е „Дали користите социјални мрежи?“ на кое сите 332 учесници 
одговориле потврдно. Овој податок не зачудува, имајќи предвид дека младите живеат 
во доба каде што социјалните мрежи се круцијален дел од нивните животи. 

Второто прашање се однесува на тоа на кои социјални мрежи младите го поминуваат 
слободното време. Меѓу најпопуларните социјални мрежи на кои младите го поминуваат 
своето слободно време се издвојуваат Instagram и YouTube. На графикон 5 јасно се 
гледаат најчесто користените социјални мрежи посочени од страна на учесниците.  

 

Графикон 5. - Приказ на примерокот според најчесто користени социјални мрежи 

Од вкупниот број учесници кои одговориле на ова прашање, 329 користат социјални 
мрежи секој ден, само еден користи секој втор ден и две лица користат еднаш 
неделно.  

Во однос на испитаниците кои 
одговориле дека користат социјални 
мрежи секој ден, речиси половина од 
нив ги користат повеќе од три часа 
на ден, а 26% ги користат три часа 
(графикон 6). Северна Македонија 
не располага со статистика колку 
време поминуваат младите луѓе на 
социјални мрежи кои биле предмет 
на сајбер малтретирање или се во 
депресија. Графикон 6. - Приказ на примерокот според 

поминати часови на социјални мрежи 
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Сепак повеќе истражувања6 дошле до заклучок дека има силна поврзаност меѓу 
времето поминато на социјалните мрежи и зголеменото ниво на депресија, анксиозност, 
осаменост и слично.  

Според списанието за социјална и клиничка психологија7, ограничување на времето 
поминато на социјални мрежи на 30 минути води кон подобро ментално здравје и 
позитивно влијае на целокупното здравје на човекот. 

Следно, младите одговориле дали кај 
нив на училиште и/или факултет се 
разговара за сајбер малтретирање со 
цел да се увиди колку се запознаени 
со оваа појава и дали се обрнува 
внимание на неа. Притоа, кај 65,4% од 
испитаниците не се разговара на оваа 
тема, а кај 34,6% дека се разговара 
(графикон 7). 

Ова укажува дека е потребно повеќе 
и почесто да се подигнува свеста за 
оваа појава во средното и високото 
образование. 

За тоа дали нивни познаници или пријатели биле цел на сајбер малтретирање, 
најголемиот број од испитаниците или 42,2% дале позитивен одговор, 23,8% се 
изјасниле негативно, а останатите изјавиле дека не знаат (графикон 8). 

 

Графикон 8. - Приказ на примерокот според тоа дали некој/a другар/другарка бил/а 
цел на сајбер малтретирање 

Според младите, најчестите начини на кои се манифестира сајбер малтретирањето кај 
нивните врсници се праќање вознемирувачки пораки на Messеnger/Viber/Whatsapp/ 
Instagram, објавување навредливи коментари на социјалните мрежи, објавување 
навредливи содржини на социјалните мрежи и праќање закани за физичка повреда на 
Messеnger/Viber/Whatsapp/Instagram. Ова покажува дека во најголем дел, сајбер 

 
6 <https://www.helpguide.org/articles/mental-health/social-media-and-mental-health.htm> 
7 <https://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/jscp.2018.37.10.751> 

Графикон 7. - Приказ на примерокот според тоа 
дали се разговара за сајбер малтретирање 



15 
 

малтретирањето се случува на социјалните мрежи, а помалку е зачестено преку СМС-
пораки и слични методи. 

Во однос на тоа дали самите биле 
цел на сајбер малтретирање во 
последните шест месеци, 60,2% не 
биле, а 39,8% биле цел на сајбер 
малтретирање, што укажува на висок 
процент млади луѓе кои се соочуваат 
со сајбер малтретирање (графикон 9).  

Поврзано со ова, оние кои биле цел 
на сајбер малтретирање, најчесто 
добивале содржини кои упатуваат на 
сајбер малтретирање за време на 
наставата на училиште/факултет и 
пред и по наставата (графикон 10). 

Иако поголемиот дел од овие лица не сакале да споделат колку често биле цел на 
сајбер малтретирање, од оние кои споделиле, кај 14,8% се случило еднаш или два пати 
во шест месеци, а кај 3,3% се случувало два или три пати месечно. 

 

Графикон 10. - Приказ на примерокот според период на добивање содржини кои 
упатуваат на сајбер малтретирање 

Понатаму, мислењата на младите се поделени во однос на тоа дали сајбер 
малтретирањето станало почесто за време на пандемијата. За 45,2% од нив состојбата 
не се променила и иста е како пред пандемијата, додека 44% сметаат дека сајбер 
малтретирањето станало почесто за време на пандемијата (графикон 11). Ова е 
разбирливо кога ќе се земе предвид дека во пандемијата се зачести и употребата на 
дигитални уреди преку кои најчесто се одвива сајбер малтретирањето. 

Графикон 9. - Приказ на примерокот според 
тоа колку од испитаниците биле цел на 
сајбер малтретирање 
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Графикон 11. - Приказ на примерокот според зачестеност на сајбер малтретирањето 
за време на пандемијата 

Младите кои биле цел на сајбер малтретирање најмногу добивале вознемирувачки 
пораки на Messenger/Viber/Whatsapp/Instagram, потоа други корисници објавувале 
навредливи коментари, слики и видеа за нив на социјалните мрежи, а добивале и закани 
за физичка повреда и вознемирувачки СМС-пораки. 

Како видови несакани содржини кои им биле испраќани 30,9% од испитаниците 
идентификуваат лаги, гласини, озборувања, навредувачки и непријатни пораки за нив 
што им биле пратени на други лица, 29,7% се изјасниле дека тоа биле пораки кои 
искажуваат нервоза, грубост и злоба, а 12,9% добивале чести пораки во текот на 
неделата или месецот кои правеле да се чувствуваат исплашено и вознемирено 
(графикон 12).  

 

Графикон 12. - Приказ на примерокот според видови несакани содржини 

На прашањето дали дознале кој/а бил/а насилникот/насилничката дури 55,4% 
одговориле дека дознале, а 33,1% дена не дознале. Останатите не сакале да споделат 
(графикон 13). 
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Графикон 13. - Приказ на примерокот според тоа дали го дознале идентитетот на 
насилниците 

41,7% од овие лица дознале кои се насилниците бидејќи тие не се криеле, 17,7% преку 
пријатели/пријателки и 15,6% го нашле нивниот идентитет на интернет.  

Кога дознале дека се цел на сајбер малтретирање, 21,5% презеле безбедносни мерки 
како блокирање на бројот/профилот, менување на лозинката и пријава на надлежни 
органи, 20,6% кажале на најдобрите пријатели/пријателки, а 14% кажале на 
родителите/старателите. Имало и такви (12,3%) кои пратиле порака до насилниците да 
престанат да се однесуваат на тој начин (графикон 14).   

 

Графикон 14. - Приказ на примерокот според мерки кои биле преземени кога се 
дознало кои се насилниците 

Испитаниците одговориле и кого би контактирале за помош доколку би биле цел на 
сајбер малтретирање. Најмногу одговориле дека би им се обратиле на 
родителите/старателите, следено со најдобрите пријатели/пријателки. На трето место 
би била полицијата, па дури потоа стручната служба во училиштето, психотерапевти и 
наставници/наставнички или професори/професорки (графикон 15). 
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  Графикон 15. - Приказ на примерокот според лица кои би ги контактирале за помош 
доколку би биле цел на сајбер малтретирање 

Ова укажува дека е потребно да се работи на зголемување на довербата на младите во 
училиштата и високообразовните институции кога се работи за овој проблем, особено 
бидејќи како што е прикажано погоре, содржини кои упатуваат на сајбер малтретирање 
најчесто се добиени за време на наставата на училиште/факултет. 

Поврзано со ова, младите одговориле доколку кажеле на нивните најдобри пријатели, 
а не на возрасно лице зошто го направиле тоа. Иако најголемиот дел се изјасниле дека 
ова не се однесува на нив (59,3%), најголемиот дел од оние за кои се однесува ова 
(18%), го направиле тоа бидејќи не верувале дека со кажувањето на возрасно лице ќе 
престанело сајбер малтретирањето, потоа возрасното лице можеби ќе реагирало 
претерано и ќе ги обвинело нив (16,3%), а голем број (11,4%) се изјасниле дека мислеле 
дека пријателите ќе им помогнат повеќе отколку возрасните, дека возрасното лице ќе 
кажело на трети лица без дозвола на испитаниците (10,8%) и дека не сакале да 
внесуваат други лица во неволја (10,2%). 

Доколку пак не кажеле никому дека се цел на сајбер малтретирање, најголем дел од 
испитаниците кои се изјасниле дека ова се однесува на нив, тоа го направиле бидејќи 
сметале дека ако кажат некому тоа нема да им помогне (10,5%), не знаеле од кого да 
побараат помош (9%), не сакале да се знае дека се цел на сајбер малтретирање или им 
било срам да зборуваат за таков проблем (7,5%). 

Во рамките на истражувањето, целта е и да се идентификува дали меѓу испитаниците 
има „скриени насилници“, односно млади кои свесно или несвесно ги повредуваат 
нивните врсници. 

Затоа беа прашани дали напишале порака или коментар на некоја социјална мрежа која 
предизвикала непријатност кај примачот или пак му испратиле фотографија на друго 
лице без негова/нејзина согласност. Иако најголем дел (83,1%) одговориле дека 
никогаш не го направиле тоа, сепак има такви кои го направиле тоа еднаш (9,9%) и 
понекогаш (5,7%).  
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 Графикон 16. - Приказ на примерокот според тоа дали напишале порака или коментар 
на некоја социјална мрежа која предизвикала неудобност кај примачот или пак 

испратиле фотографија на друго лице без негова согласност 

Најголем дел од оние што одговориле позитивно на претходното прашање (75,9%) не 
ги испратиле содржините за да ја повредат личноста. Но, 24,1% одговориле дека тоа го 
направиле со намера да го повредат примачот (графикон 16). 

Во однос на содржината во пораките кои биле испраќани, најчесто тоа биле лути и 
навредливи пораки, приватни пораки или фотографии испратени без согласност на 
лицето и лажно претставување во туѓо име (графикон 17).   

 

Графикон 17. - Приказ на примерокот според содржина на пораките 

Охрабрувачки е тоа што на прашањето дали испраќаат навредливи и вознемирувачки 
пораки кога се сами или со пријателите, најголем дел од испитаниците (94%) 
одговориле дека не праќаат такви пораки. Но, по 3% од испитаниците одговориле дека 
праќаат такви пораки кога се сами или со пријатели. 
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Графикон 18. - Приказ на примерокот според тоа дали испраќаат навредливи и 
вознемирувачки пораки кога се сами или со пријателите 

Од оние што испраќаат пораки кои може да вознемират некого, 18,4% одговориле дека 
никогаш не го кријат идентитетот, а 3,9% го кријат понекогаш. 

Сето ова укажува дека сајбер малтретирањето како комплексна појава може да се 
разгледува од повеќе страни. Токму затоа младите треба да се запознаваат подетално 
со оваа тема како и со сите начини на кои се манифестира за да можат да препознаат 
дали се цел или пак прават сајбер малтретирање на нивните соученици. 

 

Анализа на поврзаноста на сајбер малтретирањето со менталното 
здравје на младите луѓе 

 
По добиените сознанија за состојбата со сајбер малтретирање кај младите, се 
преминува кон анализата на поврзаноста на сајбер малтретирањето со нивното 
ментално здравје. 

Младите кои биле предмет на сајбер 
насилство најмногу почувствувале 
вознемиреност, но и нервоза. 

Речиси 60% од испитаниците 
одговориле дека сајбер насилството 
влијаело врз нивното ментално 
здравје. 50% од нив тоа го сметале за 
многу негативно, 26% донекаде 
негативно, 8% малку негативно, 
додека пак останатите не можеле да 
се одлучат (графикон 19). 

 

Графикон 19. - Приказ на примерокот според 
влијанието врз менталното здравје на оние 
кои биле цел на сајбер малтретирање 
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Во однос на поддршката којашто ја 
имаат младите луѓе при 
справување со менталното здравје 
како последица на сајбер 
малтретирањето, околу 50% од 
испитаниците одговориле дека 
имаат, 20% се изјасниле дека 
немаат, а пак останатите не биле 
сигурни (графикон 20).  

Испитаниците како резултат на 
сајбер малтретирањето најмногу се 
соочувале со следните проблеми: 
чувство на нервоза, вознемиреност 
или напнатост, проблеми со 
опуштање и неможност да се престане со грижи или пак да се контролира загриженоста 
(графикон 21).  

 

Графикон 21. - Приказ на примерокот според проблеми како резултат на сајбер 
малтретирање 

 

 

 

 
 
 

Графикон 20. - Приказ на примерокот според 
степенот на поддршка за зачувување на 
менталното здравје  
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ДИСКУСИЈА И ЗАКЛУЧОЦИ 
Сајбер малтретирањето се манифестира во различни форми додека младите лица се 
во виртуелниот простор. Најчесто, тоа вклучува праќање вознемирувачки пораки, 
објавување навредливи коментари и содржини на социјалните мрежи и праќање пораки 
со закани за физичка повреда. Со оглед на тоа што сите од испитаниците во ова 
истражување употребуваат социјални мрежи и најголем дел од нивните врсници им се 
придружуваат, нивната злоупотреба за да се повреди некоја личност станува лесна. 
 
Со други зборови, сајбер малтретирањето е зачестено денес и опфаќа различни 
активности во дигиталниот простор преку кои може да се повреди некоја личност и да ѝ 
се наруши менталното здравје. Сајбер насилниците во голем број случаи се личности 
кои им се познати на жртвите и кои најчесто не го кријат нивниот идентитет. Според 
испитаниците во ова истражување, младите кои биле цел на сајбер малтретирање 
презеле безбедносни мерки како блокирање на бројот/профилот, менување на 
лозинката и пријава на надлежни органи, кажале на најдобрите пријатели/пријателки, 
или на родителите/старателите. Овие мерки можеби не ги анулираат импликациите на 
овие дејствија, но се чекор напред кон справување со овој проблем. 
 
Иако сајбер малтретирањето е повеќеслоен проблем, главната цел му е да се повреди 
некоја личност. Токму затоа треба да се признае неговата сериозност и негативното 
влијание кое го има врз менталното здравје на младите. Како најчести проблеми кои се 
јавуваат кај жртвите се чувство на нервоза, вознемиреност или напнатост, проблеми со 
опуштање и неможност да се престане со грижи или пак да се контролира загриженоста.  
Како резултат на ова се јавуваат несигурности и стравови кај овие лица и започнуваат 
да се сомневаат во самите себе и во својата вредност. Исто така, загриженоста го 
намалува нивниот внатрешен мир и влијае на нивните резултати во образовниот 
процес. Освен ова, сајбер малтретирањето ја нарушува репутацијата на личноста. 

Ова истражување носи двоен заклучок. Од една страна младите луѓе во Северна 
Македонија малку разговараат за сајбер малтретирање, а пак од друга страна помалку 
од 50% се изјаснуваат дека не биле цел на сајбер малтретирање што дава насока на 
размислување дека е потребно зголемување на свесноста за тоа што е сајбер 
малтретирање и кога и како може да се манифестира. 

Во однос на намалување на оваа појава, има повеќе начини кои можат да се земат 
предвид. Прво, уште откако ќе влезат во дигиталниот свет, децата и младите треба да 
се научат на безбедност на интернет и да не споделуваат лични информации онлајн. 
На тој начин ќе ја намалат можноста да бидат забележени од сајбер насилниците кои 
нема да имаат што да искористат против нив. 

Во врска со ова, младите треба да избегнуваат да објавуваат лични фотографии и 
информации онлајн и да внимаваат кои им се пријатели и следбеници на социјалните 
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мрежи. Неприфаќањето корисници кои не ги познаваат лично може да помогне. Исто 
така, треба да се обидат да комуницираат онлајн со група пријатели на кои им веруваат. 
Уште еден многу важен аспект е јавно да не споделуваат лозинки и останати детали 
поврзани со нивните профили. 

Исто така, родителите треба отворено да зборуваат за сајбер малтретирањето како 
појава и да им укажат што претставува таа и како се манифестира. Така ќе можат 
веднаш да ја препознаат и да се обидат да се заштитат од неа. 

Покрај тоа, потребна е зголемена едукација најпрвин кај наставниот и училишниот кадар 
со зголемување на довербата на младите луѓе кај нив, бидејќи младите најмалку би 
споделиле со нив доколку се цел на сајбер малтретирање. 

Од сето ова може да се заклучи дека свесноста е клучна за намалување на сајбер 
малтретирање. Колку порано младите се научат да бидат внимателни и да се 
однесуваат претпазливо и одговорно на социјалните мрежи, тоа подобро. 

Како следни чекори кои треба да се направат во врска со оваа тема би биле активно 
подигнување на свеста како и зголемена едукација за преземање безбедносни мерки 
при сајбер малтретирање. Најважно од сè е преземање акција од надлежните државни 
институции и невладините организации со цел да се разбере и подобри благосостојбата 
кај младите луѓе. 
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ПРИЛОГ  
Во овој прилог е даден краток осврт на сите активности кои биле преземени од државни 
институции, невладини организации или поединци на темата сајбер малтретирање.  

● Асоцијација или здружение за сајбер малтретирање/ментално здравје 

Асоцијација која го покрива овој домен нема. Генерално има проекти од страна на 
странски донори кои ја покриваат оваа тема. 

● Постои Здравствен дом Скопје - Завод за ментално здравје на деца и 
младинци - Младост. Тоа нема никаква веб-страница или социјален 
медиум, само може да се најде нивниот телефонски број преку Златна 
книга: Телефон 1: 02 3068307; Телефон 2: 02 3065711. 

● Постои Советоднавен сервис за права на млади каде што имаат објавено 
одговор и прашања на оваа тема.  

● Постои одредено Facebook Community кое работело на оваа тема – 
Сајбер насилство – и тоа е насилство. По активноста на нивната страна 
може да се забележи дека се одржувани предавања пред ученици на оваа 
тема. Сепак, последната објава на страницата датира од 30 мај 2019 
година што укажува дека моментално таа не е активна. 

● Активности на јавни институции поврзани со сајбер малтретирање 

● Агенцијата за заштита на личните податоци на Република Северна 
Македонија има спроведено одредени активности на тема сајбер 
малтретирање. Имено, Агенцијата организира настани секоја година по 
повод Денот на безбеден интернет. 

Извадок од нивната веб-страница: 

„Агенцијата за заштита на лични податоци на 8 февруари 2022 
г. организираше онлајн настани на македонски и на албански 
јазик на тема „Како безбедно да се забавувате и да играте 
онлајн“. На настанот зедоа активно учество ученици од IV и V 
одделение од повеќе основни училишта од државата“. 

По повод Денот на безбеден интернет, Агенцијата во 
соработка со ЕУ твининг проектот „Поддршка во 
спроведувањето на модернизираната правна рамка за заштита 
на личните податоци“ изработи информатор на тема 
„Приватноста на децата и младите во светот на модерни 
технологии (интернет и социјални мрежи)“. На настанот беше 
промовирано едукативното видео за „Онлајн насилство“. 

Одбележан Денот на безбеден интернет | Агенција за заштита на 
личните податоци (dzlp.mk) 

https://servismladi.mk/prasanja_odgovori/anonimno/
https://www.facebook.com/saynotocyberviolence
https://www.facebook.com/saynotocyberviolence
https://www.facebook.com/saynotocyberviolence
https://dzlp.mk/mk/content/%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://dzlp.mk/mk/content/%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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● Во извештај на Проект на ЕУ во Северна Македонија – “Sustainable System 
For Continuous Primary And Secondary Education For Principles Of Personal 
Data Protection“, наведено е дека Агенцијата за заштита на личните 
податоци заедно со фондацијата Метаморфозис има спроведено 
активност CRISP (Children’s Rights on the Internet – Safe and Protected) - со 
цел да се обезбеди поголема заштита на правата на децата на интернет. 
Како дел од активноста создадена е веб-страница – crisp.org.mk за да 
придонесе кон поголема безбедност и заштита на правата и приватноста 
на децата на интернет. Воедно, една од причините, наведена во 
извештајот за имплементацијата на оваа активност е и сајбер 
насилството: 

„The children can become victims of cyber bullies that tend to confuse 
and scare them by using the internet, and later on they can also be 
subject to abuse, or even physically and psychically violated.“ – 
извадок од извештајот. 

● На ниво на Општина Карпош, а во соработка со Министерството за 
информатичко општество изведени се одредени предавања за сајбер 
безбедност (превенција од сајбер насилство). 

● Oдделението за превенција при СВР Скопје, во соработка со Црвен крст 
- Општинска организација Кисела Вода, во април 2021 година започнало 
со реализација на проект финансиски поддржан од Фондот за развој на 
проекти при Црвен крст на Република Северна Македонија, насловен како 
– „Играта на зборови може да повреди“. Во веста се споделува 
информација за отворање и на Канцеларијата за психосоцијална 
поддршка на жртви од „сајбер булинг“, меѓутоа не можевме да најдеме 
информација дали таа е функционална или не.  

<https://mvr.gov.mk/vest/15344> 

● Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“, одговорајќи на 
јавната покана од Министерството за образование и наука од 6 јули 2020 
г. за Јавна консултација за нацрт-верзијата на Концепцијата за 
далечинско образование, го подготвила следното мислење врз основа на 
своите досегашни искуства и специјалистичка експертиза: 

„Заштита на безбедноста и приватноста на децата 

Заштитата на безбедноста на децата има круцијално значење 
за успехот на целата реформа која се базира на унапредување 
низа основни човекови права. 

Зголеменото користење технологии базирани на интернет 
носи и зголемени ризици од областа на сајбер безбедност 
(cybersecurity), врсничко насилство онлан (cyberbullying) како и 
зависност од интернет. Соочувањето со овие ризици треба да 
почне со нивно вклучување во расправата чиј резултат ќе бидат 

https://www.dzlp.mk/sites/default/files/doc.1.1_en.pdf
https://www.dzlp.mk/sites/default/files/doc.1.1_en.pdf
https://mvr.gov.mk/vest/15344
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идните стратешки документи кои ќе претставуваат рамка за 
организирање на образованието на далечина.“ 

– Извадок од мислењето на фондацијата испратено до 
Министерството за образование и наука 

<https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/prilog-na-fondacijata-
metamorfozis-kon-javnata-konsultacija-za-nacrt-verzijata-na-koncepcijata-za-
dalechinsko-obrazovanie/> 

● Истражувања/публикации на тема сајбер насилство во Северна Македонија и 
Регионот 

Конкретни научни истражувања на темата сајбер малтретирање во Северна 
Македонија не се пронајдени. 

Публикации на темата – што значи сајбер насилство и превенција – можат да се 
најдат на интернет (Одредени публикации има во прилог на анализата подолу). 

● Невладина организација - Новинари за човекови права во соработка и со 
поддршка на германската организација WWDP развила пакет-модули за 
превенција од насилство: (врсничко насилство, како да се заштитиме од 
врсничкото насилство, интернет-насилство, мобинг, како и модул за 
менструалната хигиена). Во модулот за интернет-насилство се зборува 
за поимот сајбер насилство и превенција на самата појава. 

<http://jhrmk.org/wp-content/uploads/2018/11/Modul_5_SAJBER-
NASILSTVO.pdf> 

● Одржана е конференција е-Општество.мк на тема Вклученост и 
ефективност – доброто владеење и интернетот која се одржа на 25 и 26 
ноември 2020 година. Конференцијата е под покровителство на 
Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис. На истата 
конференција е спроведена и работилница на тема: „Клучните 
предизвици во дигитализацијата на образованието во Северна 
Македонија“. Работилницата имала отворен карактер и нејзината цел 
била да ги идентификува најголемите ризици по безбедноста и 
приватноста во дигиталното образование. Работилницата се состоела од 
општа дискусија за сите засегнати во дигиталното образование, како и за 
вообичаените закани со кои се соочуваат овие лица секојдневно. 
Употребена била и интерактивна алатка ментиметар што учесниците ја 
користеле за да ги мапираат ризиците и да им дадат приоритет. Најголеми 
ризици се идентификувани при употреба на биометриски податоци и 
онлајн малтретирање (cyberbullying). На работилницата учествувале 
околу 50 учесници. 

<https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/kluchni-poraki-od-
shesnaesettata-megjunarodna-konferencija-e-opshtestvo-mk/> 

https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/prilog-na-fondacijata-metamorfozis-kon-javnata-konsultacija-za-nacrt-verzijata-na-koncepcijata-za-dalechinsko-obrazovanie/
https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/prilog-na-fondacijata-metamorfozis-kon-javnata-konsultacija-za-nacrt-verzijata-na-koncepcijata-za-dalechinsko-obrazovanie/
https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/prilog-na-fondacijata-metamorfozis-kon-javnata-konsultacija-za-nacrt-verzijata-na-koncepcijata-za-dalechinsko-obrazovanie/
http://jhrmk.org/wp-content/uploads/2018/11/Modul_5_SAJBER-NASILSTVO.pdf
http://jhrmk.org/wp-content/uploads/2018/11/Modul_5_SAJBER-NASILSTVO.pdf
https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/kluchni-poraki-od-shesnaesettata-megjunarodna-konferencija-e-opshtestvo-mk/
https://metamorphosis.org.mk/aktivnosti_arhiva/kluchni-poraki-od-shesnaesettata-megjunarodna-konferencija-e-opshtestvo-mk/
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● Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис има изработено 
видео на оваа тема. 

<https://metamorphosis.org.mk/multimedija_arhiva/shto-e-sa%d1%98ber-
nasilstvo/> 

● Како дел од горенаведениот Проект на ЕУ, а изработен од Фондацијата 
Метаморфозис, Агенцијата на нивната страница има објавено и 
прирачник за тоа што претставува сајбер насилството и заштитата од 
него. 

<https://dzlp.mk/sites/default/files/u1002/Sajbernasilstvo-II-izdanie.pdf> 

● За оваа тема е пишувано уште од 2015 година од стана на Борис 
Кузманов.  
 

● Во 2011 година е издадена брошура на оваа тема од други две авторки 
која е создадена во рамките на проектот Приватност на интернет на лесен 
начин, финансиран од Институт Отворено општество и Фондација 
Отворено општество - Македонија. 

https://metamorphosis.org.mk/multimedija_arhiva/shto-e-sa%d1%98ber-nasilstvo/
https://metamorphosis.org.mk/multimedija_arhiva/shto-e-sa%d1%98ber-nasilstvo/
https://dzlp.mk/sites/default/files/u1002/Sajbernasilstvo-II-izdanie.pdf
https://it.mk/sajber-nasilstvo-zloto-na-socijalnite-mrezhi/
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