ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИПИС ЗА ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА

-Перцепции околу платформата на албанците, двојазичност и протести-Рејтинг на политичари-

19.03.2017 година

Почитувани,
Во вториот дел од истражувањето кое беше спроведено преку телефонска анкета од
страна на Институтот за Политички Истражувања од Скопје (ИПИС) во периодот помеѓу 10 и
13 март 2017 година на 1100 полнолетни испитаници на ниво на Република Македонија,
граѓаните ги изразуваа своите ставови за одредени прашања поврзани со актуелната
политичка состојба како што се платформата на албанците, можноста за двојазичност и
протестите на иницијативата за заедничка Македонија.

Прашањата кои се однесуваа на двојазичноста и платформата на албанците им беа
поставувани на испитаниците од сите етникуми освен на оние од албанската етничка
заедница, со оглед на тоа дека овие процеси се однесуваат на зголемување на колективните
права на припадниците од оваа заедница и токму затоа се испитуваа перцепциите и
ставовите на македонскиот и другите помали етникуми околу можноста за зголемување на
корпусот на колективни права за етничките албанци

Во табела 1 и Графиконите 1,2, и 3 се прикажани резултатите на испитаниците од сите
етникуми освен албанскиот, во графикон 4 се прикажани одговорите на ниво на цела
популација, но и посебно кај етничките македонци и етнички албанци, а графикон 5 ја
покажува поддршката на политичарите на ниво на цела популација.
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Дали сметате дека прифакањето на платформата на албанците и двојазичноста:
Нема да смени ништо туку само ќе се унапредат правата на
албанците или

23.8

Тоа ќе биде вовед во бинационална држава, поголеми
поделби и федерализација

54.1

Не знам/НО

22.1

Вкупно

100
Табела 1

Графикон 1
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Графикон 2

Графикон 3
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Графикон 4
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Графикон 5

НАПОМЕНА:
Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и
ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува
+/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој
интервал.
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