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ПООФАНЗИВ  

Пишува: 
Жаклина 
МИТЕВСКА

ЧЕКОРИ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА СПОРОТ СО       

Битката која 
Република 
Маке до ни-

ја ја води за упот-
реба на устав но-
то име на ме ѓу-
народно ниво 
трае со години, а 

пре говорите во Њујорк тап-
каат во место. Познавачите 
на состојбите коментираат 
де ка проблемот не е во нест-
ручноста на кадрите, туку 
во неефикасната политика 
на сите досегашни маке дон-
ски власти. Во однос на тоа 
дали е подобро прво да ја 
до биеме битката со устав-
ното име во Советот на Ев-
ропа, а тоа подоцна да се 
иско ристи како адут во Њу-
јорк, или пак спорот да се ре-
ши онаму каде што започна, 
доб ро упатените во оваа 
проб лематика велат дека се-
га климата во Советот на 
Евро па е исклучително по-
волна за Македонија и дека 
ќе биде подобро прво да се 
добие битката во Стразбур, 
затоа што преговорите во 

"На Република Македонија й е нанесена го-
лема неправда во 1993 година ко га, 
по мое убедување, практично не е по-
читувана Повелбата на ООН, во однос 
на условите на приемот на зем јите-
членки на ООН, бидејќи на Македонија 
и е наметнат услов да преговора со 
друга земја околу проб ле мот со 
името", вели Тито Пет ковски.

Шефот на македонската делегација во Пар-
ламентарното собрание на Советот 
на Европа, Елеонора Пет рова - Ми-
тевска, најави можност за под не су-
вање ре золуција со која ќе бара од 
Советот на Европа да ја отфрли ре-
ференцата ПЈРМ и да почне да нè 
нарекува со уставното име. Владата 
треба да реши дали ќе се достави 
таква резолуција.

Њујорк кои се во ќорсокак, не 
даваат надеж дека наскоро ќе 
добијат епилог. Иако постојат 
и мислења дека редоследот 
на активностите не е најбитен, 
битно е нашата држава во 
сите институции да има обе-
динет пристап. Деновиве се 
на јавува и можност за под не-
сување резолуција со која ќе 
се бара од Советот на Европа 
да ја отфрли референцата 
ПЈРМ и да почне да нè усло ву-
ва со уставното име.

Елеонора Петрова - Ми тев-
ска, шеф на македонската де-
легација во Парламентарното 
собрание на Советот на Евро-
па, појаснува дека Република 
Македонија, пред многу го ди-
ни одлучила да го решава 
овој спор во ООН во Њујорк и 
тоа е местото каде треба да се 
оче кува разврска. Улогата на 
Советот на Европа е повеќе 
со ветодавна. Тој ги советува 
си те земји - членки, вкупно 
45, вклучувајќи ја и РМ. Во си-
те документи што ги издава 
или предлага Советот на Евро-
па, како институција, може да 
укаже на одреден факт или од-
ре дена ситуација, којашто би 
требало да биде измената. Ме-
ѓутоа, тоа нема важност на 
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улога, туку на советување. Но, 
европскиот став, бидејќи е 
дел од заклучоците на Со ве-
тот на Европа, доаѓа на раз гле-
дување во Европскиот пар ла-
мент.

ЕФЕКТИ

-"Нам како на земја којашто 
сака што побрзо да пристапи 
кон ЕУ и ги прави првите че-
кори, секако ни се важни ста-
вовите на Советот на Европа. 
Што се однесува до името, 
ние сме примени во Советот 
на Европа со Резолуција од 
1995 година како Поранешна 
Југо словенска Република Ма-
кедонија и под тоа име Сове-
тот е должен да нè условува 
во сите документи. Меѓутоа, 
во текот на последните годи-
ни се случуваше и тоа ние да 
би деме нарекувани со FY-
ROM, а со документот кој пред 
не колку месеци произлезе од 
кан целаријата на Валтер Шви-
мер, генералниот секретар на 
Советот на Европа, нашата 
традиција, култура и јазик беа 
наречени како славома ке дон-
ски", вели Петрова- Митевска.

Таа појаснува дека откако 
за овој проблем се обратиле 
до претседателот на Пар ла-
ментарното собрание на Со-
ветот на Европа, Питер Ши-
дер, од него добиле писмо во 
кое тој им одговорил: "Вашите 
ба рања се сосема оправдани, 
Вие не смеете да бидете 
условувани во ниеден доку-
мент како FYROM, бидејќи 
таква кратенка Советот на 
Европа не познава или не 
приз нава и не е заведена во 
официјалната Резолуција под 
која Вие сте примени во 1995 
година".

На разговорите во Страз-
бур, како што изјавува Пет-
рова - Митевска, Валтер Шви-
мер им се извинил, велејќи 
им дека таков документ офи-
цијално не постои и им по-
тенцирал дека ги прифаќа 

заклу чоците на Парла мен тар-
ното собрание на Советот на 
Европа повеќе да не се упо-
требува кратенката FYROM. 
Елеонора Петрова - Ми тевска, 
како член на Би рото, односно, 
Претседа телството на Соци ја-
листичката група во Парла-
мен тарното собрание на Со ве-
тот на Европа, во која вкуп но 
има 400 членови, на состанок 
ги информирала членовите 
за документот на Валтер Шви-
мер, по што добила без ре-
зервна поддршка кај колегите 
- пратеници дека такво нешто 
не смее да се дозволи осо-
бено заради фактот што не се 
почитуваат официјалните до-
кументи на Советот на Евро-
па.

- "Откако ги известив, на 
седница на политичка ко ми-
сија во која членувам врз 
основа на тоа што сум шеф на 
ма кедонската делегација во 
Парламентарнотро собрание 
во Советот на Европа, укажав 
дека постои таков документ 
на Валтер Швимер. Како гос-
тин на политичката комисија 
беше поканет и Валтер Шви-
мер кој откако беше повикан 
од претседателот на Коми си-
јата да го образложи доку-
ментот, одговори дека таков 
документ не постои. Тогаш јас 
го покажав документот, така 
што се виде дека е направен 
мал скандал. Голем број пра-
теници кога излегуваа од сос-
танокот рекоа дека се под гот-
вени да поддржат ини ци ја-
тива за донесување резо лу-
ција со којашто во Парла мен-
тарното Собрание на Советот 
на Европа ќе се бара ПЈРМ да 
се замени со РМ. Дури голем 
број пратеници од други зем-
ји, меѓу кои предничеше Сло-
венија, но и Бугарија, Ве лика 
Британија и пратеници од 
други земји, истакнаа желба 
тие да ја поднесат резо лу-
цијата, а јас како шеф на де-
легацијата само да се пот пи-
шам. Но, не би било во ред јас 
да ја поднесувам резо луци-

јата. Ние тука треба да раз-
мислиме и за еден друг факт, 
односно, тоа што имаме мно-
гу силно антимакедонско, од-
нос но грчко лоби во Советот 
на Европа коешто е многу моќ-
но и коешто досега секогаш 
успевало да биде органи-
зирано. Затоа сметам дека 
одлуката дали ќе се покрене 
таква резолуција е на Владата 
на РМ", вели Елеонора Пет ро-
ва - Митевска.

За тоа каков ќе биде ефек-
тот доколку на пример се изг-
ласа таква резолуција во Со-
ветот на Европа, Петрова - Ми-
тевска појаснува дека тоа 
нема да биде документ кој си-
те земји во Советот на Европа 
би морале да го прифат, туку 
така ќе постапат оние коишто 
сметаат дека треба така да се 

однесуваат. Во ООН проб ле-
мот сè уште нема да биде ре-
шен, но можеби ќе добиеме 
полза од тоа што одреден 
број европски земји би мо-
желе да нè нарекуваат РМ. 
Уло гата на невладиниот сек-
тор со акцијата "Не ме фиро-
мирај "го подигна на поголемо 
ниво интересот на македон-
ската јавност за ова прашање, 
иако, како што објаснува Пет-
рова - Митевска, во стран с-
ките институции, на реша ва-
ње на овој проблем се работи 
долго време.

ИДЕНТИТЕТ

Тито Петковски, поране-
шен претседател на Пос тоја-
ната анкетна комисија за 
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заштита на слободите и пра-
вата на граѓанинот и актуелен 
пратеник во Собранието на 
РМ, вели дека проблемот зош-
то преговорите за името дол-
го време тапкаат во место, не 
е во тоа дали имаме обучени 
кадри или не за оваа проб-
лематика, туку недостатокот е 
во начинот на кој се води по-
литиката во однос на ова 
прашање.

 - "Во Македонија - објас ну-
ва Петковски - постојат еду-
цирани кадри по меѓуна род-
но право, таква катедра пос-
тои и на Правниот факултет, 
има екс перти кои важат за 
авто  ритети во меѓународни 
рам  ки. Во случајов станува 
збор за политика, односно да-
ли да се води малку по офан-
зивна по литика околу реша-
вањето на спорот за име то 
или да се че ка на преговорите 
кои одам на се започнати во 
Њујорк под покровителство 
на гене ралниот секретар. Се-
то ова се пролонгира мно гу 
години, од носно од 1993 го-
дина, до де нес резултатите 
не се вид ли ви. Оценка на по-
ра нешната, а како што гле-
дам и на оваа Вла да, е дека не 
треба да се има офанзивен 
пристап, туку тре ба да се 
прават дип ло мат ски чекори 
во аморти зи ра ње то на ради-
калниот став на Грци ја, би-
дејќи Грција е наш сери озен 
партнер, член ка на НАТО, со 
кој мора да имаме одлич ни 
односи и на тој на чин полека 
да се доаѓа до ре шение околу 
нашето име. Лич но мислам 
дека Маке донија треба да 
има поо фан зивен став. И 
тогаш како прет се да тел на 
Анкетната ко ми сија, но и сега 
мис лам дека й е на несена го-
лема неправда на РМ во 1993 

година кога, по мое убеду-
вање, практично не е почиту-
вана Повелбата на ООН во 
однос на условите на прие-
мот на земјите - членки на 
ООН, бидејќи на Маке до нија 
й е наметнат услов да прего-
вора со друга земја око лу 
проблемот со името".

Петковски појаснува дека 
под офанзивен пристап под-
разбира Македонија да си ги 
искористи политичките, дип-
ломатските, но и правните 
сред ства, околу решавањето 
на проблемот со името.

- "Мислам дека тука не пра-
виме ништо лошо - додава 
Петковски - не ги влошуваме 
дип ломатските односи со Гр-
ција, туку само користиме 
еден правен инструмент кој 
им стои на располагање на 
зем јите - членки. Македонија, 
односно ниту претходната, ни-
ту оваа Влада, тоа не го нап-
рави, туку се определи за 
еден еволутивен пат, да созре 
соз нанието кај нашиот јужен 
сосед дека тоа што го прави е 
анахроно, ирационално, и вто-
ро, мислам дека треба да има 
офанзивен пристап во сите 
меѓу народни и европски инс-
ти туции, постојано да го пос-
тавуваме тоа прашање за и 
тие да го согледаат проблемот.  
Едноставно треба да се бо ри-
ме за нашиот меѓуна роден 
идентитен".

За најавената резолуција 
која треба да се поднесе до 
Советот на Европа во Страз-
бур, Тито Петковски вели дека 
тоа е добра идеја, независно 

од тоа што може да очекуваме 
Грците да нè блокираат. 
Според него редоследот на 
потезите, дали проблемот со 
името да се реши прво во Со-
ветот на Европа, а потоа во 
ООН, не е ни најбитен, битно е 
во сите европски светски инс-
ти туции, асоцијации, Маке до-
нија да има обединет пристап, 
да има иницијативи. На овој 
на чин побрзо ќе дојдеме до 
ре шение на проблемот. Без 
име то, како што појаснува 
Петковски, ќе ни биде малку 
по тешко околу чекорите што 
ги правиме за нашиот прием 
во НАТО и ЕУ. Во рамките на 
НАТО, потенцира Тито Пет ков-
ски, единствена земја којашто 
инсистира на нашето уставно 
име е Турција и таа во цело-
купната документација и пре-
писка на НАТО инстистира во 
фуснота да се стави дека Тур-
ција ја признава под устав-
ното име Македонија. Сега 
очекуваме тоа да го направи 

и Словенија, како земја наш 
при јател, но само што почна 
тоа да го прави, грчката дипло-
матија почна да й се спро тив-
ста вува.

- "Некои наши еминентни 
стру чњаци и професори по 
меѓународното право сметаат 
дека Македонија мора пред 
сè да работи на подоб ру-
вањето на севкупната сора-
ботка со Грција, дека нашата 
зем ја мора да биде ини ци-
јатор на контакти со Грција за 
унапредување на еконо м-
ската - културната соработка 
и дека решавањето на името 
ќе дојде само по себе. Дури се 
ка тегорични и сметаат дека 
ние не смееме да ги влошиме 
од носите со Грција затоа што 
Грците се суетни заради сво-
јата моќ во НАТО и ЕУ и дека 
така проблемот може само да 
се усложни. Јас мислам дека 
тоа сепак е бегање од проб ле-
мот. Нашиот проблем ќе биде 
решен само доколку сме упо-
рни, доколку бараме при н-
ципиелно со политички, дип-
ломатски и правни фактори 
да си го решаваме проблемот. 
Македонија мора да стекне 
многу повеќе пријатели во 
све тот, водејќи офанзивна 
дип ломатија во светот, дока-
жувајќи дека ова е неразумно, 
нерационално решение. Сме-
там дека треба комп ле мен-
тарен пристап и политичките 
и дипломатските, но и прав-
ните средства што ни стојат 
на располагање да ги употре-
биме за обезбедување на на-
шиот меѓународен легити ми-
тет", потенцира Тито Пет ков-
ски. 


