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OKO NA SONCETO ПОЛИТИКА

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ФОРУМОТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА

"Очигледно кризата сè уште трае и со ова се
прави обид за нов договор, различен од 
Охридскиот. Ако тој беше резултат на 
војната против македонската држава, се-
га со мирни средства се настојува да се 
постигне нов договор", смета академик 
Блаже Ристовски.

"Затоа мислам дека по сите уставни и законски 
норми тие не би требало да разговараат 
за делби на територии и за вакви работи 
што не се во надлежност на политичките 
партии. За тоа би требало да има изјас-
нување на народот, а народот во опш-
тините го кажа своето изјаснување и тоа 
треба се послуша. Тоа едногласно е при-
фатено од Форумот, референдумите мо-
раат да се почитуваат", оценува ака де-
мик Ристовски.

ЕТНОПОЛИТИЧКИ АМБИ   

Форумот на независните македонски 
интелектуалци се противи на се гаш-
ниот начин на прекројување на ло-

калните меѓи во Република Македонија кои 
по пат на политички и етнички пазарлак се 
исцртуваат во дуќанот на СДСМ и ДУИ. Затоа 
предлагаат во интерес на навременото до-
несување на Законот за финансирање на 

еди   ниците на локалната самоуправа и за спро ве ду-
вање на локалните избори во предвидениот рок, тие 
да се спроведат без промена на постојната те ри то-
ријална организација, или само со укинување на ру-
рал ните општини кои објективно не ги исполнуваат 
усло вите за опстанок како одделни самостојни еди-
ници. 

Независните интелектуалци сметаат дека по до не-
сувањето на Рамковниот договор многу агресивно и 
осмислено се преекспонира една национална заед-
ница за сметка на другите. Во последнава деценија во 
зем јава во судир се две спротивставени национални 
докт рини и политики. Едната, којашто е уставно нор-
мирана и го афирмира граѓанскиот концепт на др жа-
вата во која пред сè сите треба да се чувствуваат како 
слободни, рамноправни граѓани и автономни лич нос-
ти и другата, која во името на борбата за човекови 
права, сè повеќе врши етничка мајоризација и со тоа 

води кон постепено разгра-
ни чување со македонскиот 
народ и со другите етнички 
заед ници. За жал, констат и-
раа во Форумот, сето ова до-
аѓа во мигот кога се расправа 
околу Законот за локална са-
моуправа. Така, наместо се-
која територијална единица 
да се издигне во самостоен 
субје кт на економски, прос-
ветен и културен план, се од-
виваат негативни тенденции 
на присоединување на од-
дел ни рурални средини кон 
урбаните, со што тие тежнеат 
да станат етнички хомогени, 
а албанската етничка заед-

ница да се здобие со мно зи-
нство и притоа да стане дво-
јазична. Враќањето на етнич-
киот модел и настојувањето 
по секоја цена да се воведе 
дво јазичност на целата те-
риторија водат кон бина цио-
нална држава, поделба, кан-
тонизација, федера лизација 
и неминовно распаѓање на 
држа вата, сметаат во Фо ру-
мот.

ПРОМОТОРИ

Идејата која интелек туал-
ците се обидуваат да ја екс-
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 ЦИИ ВО КУКАВИЧКО ЈАЈЦЕ

понираат во јавноста и во 
ме диумите е обид да се раз-
буди народот и другите гра-
ѓански здруженија и асо ци-
јации пред законите да вле-
зат во собраниска про це ду-
ра.

- "Дозволете ни како гра-
ѓани една ваква порака да ја 
испратиме до Владата и до 
сите учесници коишто го 
изго твуваат овој закон - ис-
так нува Трифун Костовски, 
член на Форумот - дека мо-
же да се направи една гра-
ѓанска не послушност, би деј-
ќи обје к тивно средините 
кои по себ но се засегнати ги 

боли, а Вла дата носејќи ги 
овие за кони сè уште не е на 
чисто как ва ќе биде реак-
цијата во тие општини".

Костовски вели дека не 
повикува на бунт, туку смета 
дека кој било граѓанин сака 
да ја зачува оваа држава, да 
го сочува нашиот идентитет, 
ја зик, култура и нашата идни-
на.

- "Ако ми покажете - по-
тенцира Костовски - дека не-
каде во некој сегмент во на-
шето живеење постои та ков 
принцип каде руралниот дел 
е промотор за еко ном скиот 
развој на урбаниот дел, јас 

тоа ќе го прифатам ка ко факт. 
Меѓутоа, ние жи вееме во 
сосема спротивна сос тојба, 
механичките дода ва ња и 
пред сè зго ле му ва њата на 
опш тините со ру рал но на-
селение, на општината прво 
й дава етнички белег со по-
нагласена етничка при пад-
ност. И второ, сепак сè уште 
сметам дека урбаниот дел е 
тој што е носител на еко-
номскиот развој на опш ти-
ните".

Според Панде Лазаревски, 
социолог, во проблемот со 
кој се соочуваме постои една 
монструозна замена на тези.

- "Суштински гледано ова 
што сега се случува во вак-
вите нагодби е што  директно 
се спротивставува на духот 
на Рамковниот договор, би-
дејќи во еден од пос тулатите 
на Договорот стои дека нема 
територијални решенија за 
етничките прашања и за 
етно политичките амбиции. А 
токму во случајот станува 
збор за еден таков проект. Во 
ниту еден момент не е спо р-
но дека децентрализацијата 
треба да се реализира. Впро-
чем, таа е зацртана уште во 
2002 година. Но, децен тра ли-
зацијата се врши во ин те рес 
на граѓаните и за да се 
приближи до самите граѓани, 
а не да биде кукавичко јајце 
позади кое ќе се кријат етно-
политичките амбиции за 
нова територијална по делба 
која во одреден момент ќе 
зна чи негација на оваа др-
жава. И затоа слободен сум 
да кажам дека отсуството на 
стра тешка промисла, днев-
нополитичкиот опортунизам 
не значи решавање на проб-
лемите на овој народ, без 
оглед на етничката при пад-
ност, не значи обезбедување 
мир на долги патеки, туку 
напротив ова што се случува 
значи подигнување на ни во-
то на конфликтност, поди га-
ње на нивото на страв, по ди-
гање на нивото на фруст ра-
ции. За жал, на едната страна 
гледаме збунетост, од вчудо-
видувачката и неразбир ли-
вата леснотија како се поста-
вуваат неразумни барања, а 
од другата страна се со очу-
ваме со дневнополитичко 
кал кулантство и опорту ни-
зам. На едната страна гледа-
ме некаква имагинарна стра-
тешка етнороман тичар ска 
за мисла како утре треба да 
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изгледа овој дел од светот, а 
на другата страна гледаме 
пресметки како да се опстане 
денес, без да се размислува 
во крајна линија ниту за 
себе, нуту за своите граѓани", 
оценува Лазаревски. 

ТЕЗИ

Академик Георги Стар де-
лов оценува дека клучното 
прашање е - зошто во нашата 
држава постојано се про из-
ведува криза и неста бил-
ност?

- "Решавајќи една криза, 
произведуваме друга криза, 
нова криза и постојано се 
наоѓаме во една состојба да 
се дефинираме како едно 
општество во криза. Според 
тоа ние сакаме да делуваме, 
не од позиција на некоја 
деструкција, туку сакаме во 
првиот дел да понудиме 
целосна концепција. Притоа 
проблемот се студираше на 
европски план и затоа се 
дадени круцијалните тези за 
прашањето. Битното ре ше-
ние на Форумот е да не се 
менува постојниот закон за 
са моуправа, да се одржат 
избори во рамките на пос-

тојниот закон и во овој пе-
риод да се оди само на ели-
минација на оние општини 
кои не се во состојба да го 
по несат економскиот и реги-
о налниот развој. Тоа е 
главната поента на идејата 
на нашиот Форум. Ако се 
случи овој пазарлак да биде 
доминантен, тогаш ќе дојде 
до етничка идеја како водеч-
ка идеја на децент рали за-
цијата, а тоа не е наш став. 
Ние мислиме дека законот за 
децентрализација мора да 
биде фактор на развојот на 
Републиката, а општините да 
ја земаат судбината во свои 
раце", истакна Старделов, 
отфрлајќи ги обвинувањата 
дека ставовите на Форумот 
содржат дипломатски ре че-
ници наместо остри критики 
кон официјалната политичка 
власт која со државата си 
игра руски рулет.

Академик Блаже Ристов-
ски потенцира дека во тек-
стот од заклучоците на Фо-
румот есенцијалното мора 
да се бара во смислата, во 
пра шањето како да ја орга-
низираме државата, а не ка-
ко да ја поделиме.

- "За жал, некои политички 
субјекти си зедоа и таква 

"Што ние инсистираме? Дајте четири нови 
години да останат работите така како што се. Со ста-
рата територијална поделба, но да се де цент-
рализираат односите. Фактички, фи нан сис киот 
дел да се префрли од државата кон опш тините, 
односно граѓанинот да може сам да има увид каде 
се трошат тие средства и кои се приоритетите во 
општината. Трето, што е најбитно, а тоа е дека 
четирите години не се голем период, бидејќи 
доверба ниту се купува ниту се продава. Тоа неш то 
се стекнува. Дајте тој економски просперитет да 
биде мотив за евентуална нова територијална 
поделба", објаснува Костовски. 

ФОРУМОТ НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАТА
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слобода, дури надвор од 
уставни рамки, да разго ва-
раат за територијални меѓи и 
за давање или не на одре-
дени општини, односно гра-
дови за присоединување 
или неприсоединување кон 
до сегашните општини. Затоа 
нашата мисла беше за сега 
да одиме на таа децент ра ли-
зација што е европски про-
цес, а да оставиме подоцна 
во порелаксирачки окол но-
сти да се направи она што е 
неопходно да се направи за 
подоброто функционирање 
на животот во општините, 
воопшто во системот, во 
орга  низацијата на локалната 
самоуправа. Велите зошто не 
беа повикани новинари и 
што сме дискутирале? Ние 
на седниците сме дис ку ти-
рале за суштествени работи 
како што е споменатото пра-
шање за јазикот, а со него е 
територијата и прашањето 
дали станува збор за пре-
говори на етницитети или 
станува збор за договори за 
функционирањето на ло кал-
ната самоуправа? Во тоа е 
суштината која автоматски го 
покренува прашањето за се-
гашната состојба на тери то-
ријата на РМ. Беше дури изне-

сувано прашањето зошто сè 
уште не можеме да го пуш-
тиме возот до Кичево? Зошто 
ноќе не може да се патува по 
таа магистрала? Зошто добар 
дел од тие села и региони од 
РМ се омеѓени? Зошто се 
недостапни за добар дел од 
граѓаните на РМ? Дали не се 
врши, или некаде е извршено 
етничко чистење? Колку тоа 
е слично со косовскиот слу-
чај? Дали можеме со во ве-
дувањето на двојазичноста 
да очекуваме и таква локал-
на самоуправа во град Скоп-
је? Дали пет седмини од гра-
дот ќе мора да се префрлат 
кон овие две седмини на гра-
дот Скопје, отаде Вардар за 
да се направи едно етнич ко 
чистење на Скопје? Тоа се 
ужасни помисли кои кај нас 
во Форумот не можеа да се 
запрат. Но, сметавме дека во 
овој момент треба да ука-
жеме на сериозноста на 
работите и на патот кон кој 
тре ба да тргнеме. На европ-
скиот начин на решавање на 
работите, а не една задо ц-
нета балканизација", истак на 
академик Ристовски образ-
ложувајќи ги заедничките 
ста вови на Форумот на не-
зависните македонски инте-

лектуалци кои го кри ти зи-
раат начинот на кој СДСМ и 
ДУИ се пазарот околу паке-

"Не држи постојаното обвинување на меѓу на род-
ната заедница за чекорите што ги презема вла ста", 
коментира Лазаревски во врска со прашањето зошто 
македонската Влада нема цврст став за уло гата, 
односно за мешањето на меѓународниот фак тор во 
односите во земјата. Ако вие треба да бирате меѓу 
не кој кој има став и е подготвен да го ма те ријализира 
и тоа го прави, и некој кој посто јано се повлекува, би-
дејќи нема храброст да го демонстрира својот став, 
тогаш најверојатно ќе се определите да работите со 
оној со кого можете - кој има став. Проблемот е кај 
нас, бидејќи нашата Влада, и за жал и претходната и 
оваа, не се способ ни, или не сакаат или немаат став 
во врска со пра шањата, надвор од она што прет ста ву-
ва вербално про изнесување. Затоа да не ја обви ну ва-
ме меѓу народната заедница за тоа што нашето по ли-
тичко водство не е способно тоа да го направи".

тот закони за децен тра ли за-
ција и новата тери торијална 
поделба во земјава.


