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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

OKO NA SONCETO

ВЖЕШТЕНА АТМОСФЕРА ВО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

ПОЛИТИКА     

Премиерот Бранко Црвенковски конечно сфати дека партиските 
работи му се излезени од контрола.

Никола Груевски преку Политичка академија одлучи да обучува 
идни носители на јавни политички функции во државава.

Во изминативе 13 са-
мостојни години на 
македонската поли-

тич ка сцена главните слу-
чувања се одвиваа околу 
двете по литички партии 
- СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. 
И покрај пос тоењето на 

другите поли тички партии во нашата 
држава, се по кажа дека претходно 
споменатите се главните политички 
конкуренти кога станува збор за 
освојувањето на владејачкиот пие-
дес тал. Освен тоа, и вниманието 
на македонската јав ност секогаш е 
скон центрирано во нив ните водачи 
кои во изминатиов пе риод само 
ја менуваа позицијата, еднаш на 
власт, другпат во опозиција. Ми на-
тиве години не можевме да се по фа-
лиме со компетентни и стручни п о-
ли тичари. Тие не ја претставија Ма-

ЦРВЕНКОВСК  
ГРУЕВС  

ке донија во вистинско светло. Нап-
ротив, нивните лични интереси беа 
насочени кон предизвикот да се 
седне во владејачката фотелја. 

Всушност, и на Црвенковски му 
требаше долго време да си признае 
дека неговите луѓе "се подзаборавиле" 
во власта. Тој за првпат во новиот 
мандат, го собра својот партиски 
кадар, министрите, нивните заменици, 
пратениците. Неговата цел беше да 
ја испита причината за паѓањето на 
рејтингот на владината коалиција, 
како и причината за поделбите меѓу 
социјалдемократите и да им стави до 
знаење дека е вистински момент да се 
воспостават нови правила на игра.

ГРЕШКИ

- "Мислам дека дел од луѓето се за-
боравија. Секоја власт создава амбиент 
во кој луѓето се забораваат, но состојбите 
во Македонија не дозволуваат и оваа 
наша власт да го направи тоа, уште 

повеќе да повтори некои грешки од 
претходниот период. Мислам дека ќе 
се договориме, ќе воспоставиме нови 
правила на игра кои ќе важат за сите 
и кои ќе бидат критериум дали некој ќе 
може да опстои или не. Пропусти има 
во повеќе сегменти и во партискиот 
и во парламентарниот и во делот на 
извршната власт. Мислам дека повеќе 
луѓе ќе добијат жолт картон, а дали ќе 
има и црвени, ќе видиме во наредниот 
период", изјави Црвенковски.

Но, иако најави, по партискиот 
состанок, не маше ниту црвени, ниту 
жолти кар тони. Целата атмосфера за-
личува на веќе виден издуван балон. 
Работата на функ цио нерите на СДСМ 
допрва ќе се преис питува, а според 
информациите кои кру жат во јавноста, 
казни ќе има, но во пониските ешалони, 
односно ќе наст радаат само неколку 
директори на јавни прет пријатија, 
кои и онака по пос лед ната владина 
реконструкција требало да бидат 
сменети. Црвенковски ги изне  вери 
очекувањата на граѓаните за тоа што 
изјави дека неговото пре ду пре дување 
не значи нова владина реконструкција, 
туку ќе се преиспитува работата на 
сите оние кои ги ставиле партиските 
принципи во втор план. Освен тоа, 
Премиерот најави и дека ќе ја зголеми 
платата на министрите, замениците 
- министри, државните секре тари 
како и на сите други функ ционери 
од повисоките ешалони на влас та. 
Сето ова се случува во време кога за 
штрајкувачите нема пари во Буџетот.

Изјавата на Црвенковски дека оче-
кува поголема соработка и коор ди на-
ција од своите луѓе и поголема ефи-
касност од пратениците, доволно го-
вори дека во изминатиов период 
функ ционерите на СДСМ не се консул-
тирале со нивниот водач и дека не 
пос тоела партиска дисциплина. Дека 
е така потврдува и самоволното одне-
сување на општинските организации, 
не послушноста и создавањето на 
лоби групи на локално ниво. Некои ме-
диуми веќе објавија дека судирот ме-
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ѓу приврзаниците на Петковски, Буч-
ковски и Митрева, како и лојалистите 
на Црвенковски кои се обидуваат 
да ги зацврстат своите позиции 
пред почетокот на партиската 
трка за избор на претседателски 
кандидат, веќе десет месеци го кочат 
изборот на локалните лидери во 
повеќето општински орга низации 
во државава. Меѓу другото, како 
што тврдат партиски извори, дури и 
внатрепартиските анкети покажуваат 
постојан пад на рејтингот на Владата 
на Црвенковски. Од партијата велат 
дека Претседателството мора до март, 
кога се очекува обелоденување на 
кандидатот на СДСМ за претседател, 
да ги смири страстите на локално 
ниво и да се фокусира на кампањата. 
Црвенковски, барем како што беше 
обелоденето во јавноста, повеќе 
нема да толерира судир на одредени 
групи, крила и фракции. Тој дал краен 
рок до март за комплетирање на 
општинските партиски организации, 
а по тој термин лично самиот ќе 
пресечел.

НАСОКА

По доаѓањето на Никола Груевски на 
челно место во ВМРО-ДПМНЕ, работите 
во оваа партија почнаа да се одвиваат 
во поинаква насока. Раководството 
на ВМРО-ДПМНЕ ги исклучи Доста Ди-
мов ска и Марјан Ѓорчев од партијата, 
по ради нивното фракционерско дејст-
вување. 

- "Сè што прави ВМРО-ДПМНЕ е со 
сил на подготовка за наше враќање 
на власт на наредните избори, иако 
основниот императив на партијата е 
пред сè поправање на катастрофалната 
економска состојба во РМ, зачувување 
на националниот интерес во РМ и 
зачувување на Македонија онаква каква 
што ја знаеме и сакаме да биде. ВМРО-
ДПМНЕ излезе со некаде околу 15 
законски проекти коишто ги предложи 
до Собранието на РМ за усвојување. 
Најголемиот дел од нив, за жал, беа 
отфрлени од страна на владејачкото 
мнозинство, иако во ниту еден мо-
мент тие не понудија алтернативно ре-

шение, или какво и да е. Едноставно ги 
отфрлија само затоа што се од ВМРО-
ДПМНЕ. Внатрепартиски конечно завр-
шу ва процесот на стабилизација во 
смисла на избори на претседатели на 
општински комитети. Мислам дека само 
уште еден или два општински комити 
немаат претседатели. Имаме целосно 
екипирање на партиските комисии кои 
веќе имаат избрано целосно членство. 
Тука е и Политичката академија како 
место во кое ќе се образуваат идните 
функционери на ВМРО-ДПМНЕ, прак-
тично идните државници, меѓутоа и 
оние кои додека ВМРО-ДПМНЕ е опо-
зиција ќе бидат носители на опози-
ционите активности на партијата итн.", 
објаснува Оливер Шамбевски, ди-
ректор на Центарот за комуникации на 
ВМРО-ДПМНЕ. 

- "Современите политичари секој-
днев но се ставени пред предизвиците 
да им конкурираат на своите политички 
опо ненти, да водат отворени поли-
тички дебати и да опстојуваат на свое-
то мислење, да ги презентираат јасно 
своите политички убедувања и идеи, 

ПРОМОВИРАНА ПОЛИТИЧКАТА АКАДЕМИЈА
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да бидат ефективни. Тие треба да би-
дат иницијатори на нови политички 
актив ности, да ги променат постојните 
и да ги продолжат активностите кои 
до сега се покажале позитивни и ко-
рис ни. Затоа убедени сме дека неоп-
ход но е постојано инвестирање во чо-
вечките ресурси кои ќе бидат но си-
  тели на опозиционите, а во идни на 
и на државните активности на пар ти-
јата", изјави Никола Груевски, при про-
моцијата на Политичката ака де мија.

Станува збор, всушност, за Проект 
преку кој ќе се обучуваат идните но-
сители на мандати и јавни функции. 
Тој ќе се реализира во соработка со 
Фондацијата “Конрад Аденауер” и со 
поддршка на Меѓународниот ре пуб-
ликански инсти тут преку одржу вање 
семинари, однос но интензивни сред-
 би двапати го дишно. Првата сесија 
содржи седум се минари кои ќе бидат 
реализирани во Скопје и по еден во 
Охрид, Битола, Струмица, Штип, од 20 
февруари до 23 мај. За првата група 
семинари се пријавија 140 носители 
на мандати и функ ционери на ВМРО-
ДПМНЕ од цела Македонија. Проектот 
е по урнекот на политичките академии 
на повеќето поголеми политички пар-
тии во Западна Европа, а посебно на 
христијанско-демократската парти ја 
во Германија и е прв проект во Ма ке-
до  нија.

- "Постоењето на политички кадри 
од разни профили во секојдневното по-
литичко дејствување - како што всуш-
ност изјави и лидерот на најголемата 

ВЖЕШТЕНА АТМОСФЕРА ВО ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ 

опозициона партија, Никола Груевски - е 
основен услов на секоја современа поли-
тичка партија. Денес кога се залагаме 
за демократски политички систем не 
е возможно да се замисли успешно 
политичко работење без умешност 
и компетентност на политичкита пар-
тија и без професионалност во ме-
наџментот. Целта на овој амбициозен 
проект е изградување, едуцирање и 
обу ка не само на политичките кадри 
на нашата партија ВМРО-ДПМНЕ за што 
поус пеш но реализирање на партиските 
актив ности, туку за подготовка на 
идни те политички кадри за високите 
функции во државните органи во РМ. 
Самиот проект е конципиран така што 
предавањата ќе се вршат од страна на 
домашни, странски реномирани пре-
давачи од Македонија, а обезбедени 
се предавачи од Холандија, Германија, 
САД итн. Предавањата ќе се однесуваат 
на темите посебно поврзани со битните 
прашања како што се организацијата 
на власта и политичкиот систем на РМ, 
демократијата и политичките партии 
и нивно функционирање, економија, 
буџетски и даночен систем, политички 
менаџмент, меѓународни невладини 
организации итн. На Македонија й е 
потребна добра платформа за ната-
мошен економски политички развој кој 
е толку неопходен".

- "Првпат од почетокот на нашата 
актив ност во Македонија ни се нуди 
можност долгорочно и трајно да раз-
виеме концепт со нашиот партнер 
ВМРО-ДПМНЕ и да ја доближиме до 

идеи те и замислите на семејството 
на европските демохристијански и 
конзервативни народни партии. На 
семинарите ќе се обработува по еден 
тематски комплекс по следниот ре-
дос лед: демократија, политички сис-
тем на РМ, Устав, човекови права, еко-
номски и социјални предизвици во 
демократијата, комуникација, улога на 
медиумите во демократијата, надво-
решна и безбедносна европска поли-
тика. Целта на Политичката академија е 
промовирање на основните принципи 
на демократското општество и раз ме-
на на информации и искуства со де-
мохристијанските конзервативни но-
сители на функции во Европа и други 
сродни партии со ВМРО-ДПМНЕ. Та-
ка кога еден ден Македонија ќе биде 
дел од ЕУ, ВМРО-ДПМНЕ ќе биде при-
фатена во европскиот Парламент ка ко 
рамноправен член на Европската на-
родна партија", изјави Андреас Клајн, 
прет ставникот од "Конрад Аденауер".

Како и да е, активностите на позици-
о ната СДСМ и опозиционата ВМРО-
ДПМНЕ се во насока на тоа едните да ја 
задржат, а другите да дојдат на власт. Во 
тие партиски игри и лавиринти, за жал, 
најчесто се забораваат државните и 
националните интереси.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕТО НЕ ЗНАЧИ 
НОВА ВЛАДИНА РЕКОНСТРУКЦИЈА

ДОБЛИЖУВАЊЕ НА ВМРО-
ДПМНЕ ДО ЕВРОПСКИТЕ 

ПАРТИИ - АНДРЕАС КЛАЈН


