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Пишува: Рената МАТЕСКА

ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

ДЕНОТ НА ЕВРОПА ВО МАКЕДОНИЈА

Под мотото "Чекор на-
пред" и со богата про-
грама на активности 

во организација на Европ-
ското движење на Република 
Македонија, во соработка со 
повеќе домашни и странски 
институции беше одбележан 
9 мај - Денот на Европа. 

"Најнапред би истакнала 
дека однесувањето да се би-
де во предните редови на 
носителите на идејата и ду-
хот на европското единство 

"Чекор напред" е мотото на целосната програма 
која ја реализиравме во Република Маке до-
нија од 1 до 9 мај 2005 година. Тоа прет ста ву-
ва своевиден симбол на актуелните евро ин-
тегративни процеси во Република Маке до-
нија, со очекувањата до крајот на годината 
зем јата да стане кандидат за полноправно 
членство на Унијата.

самостојност на Ре публика 
Ма   кедонија, и од тогаш деј-
ствува на ши рењето на ев-
ропската идеја кај нас и на 
афирмирањето на нашава 
држава во Европа. Од 1993 
година Движењето е полно-
правна членка на Меѓу на-
родното европско движење 
со седиште во Брисел и ак-
тивно учествува во про гра-
мите и активностите на оваа 
меѓународна невладина ор-
ганизација.

жење, а тоа се: објективно и 
аналитичко согледување на 
состојбите и перспективите 
на односите меѓу Република 
Македонија и Европската 
унија; развивање демократ-
ски дијалог за сите прашања 
на европската интеграција, 
како и развој на цивилното 
општество и негово вклу чу-
вање во остварувањето на 
заедничките европски стре-
межи.

"Во изминатите 13 години 
- потенцира Неделковска - 
беа остварени значајни кон-
такти и соработка и со дру-
гите организации на европ-
ските движења ширум Ев-
ропа. Исто така, особено вни-
мание е посветено и на ин-
формирањето на јавноста, 
научните кругови, младината 
и невладините организации 
за актуелните прашања на 
евроинтеграциите, полож ба-
та и статусот на Република 
Македонија во тие процеси".

Според Неделковска, Ев-
ропското движење во Ре пуб-
лика Македонија и во иднина 
како самостојна организа-

ција ќе настојува да развие 
критичка, истражувачка и 
аналитичка мисла и однос 
кон евроинтеграциската по-
литика и внатрешните ре-
формски процеси во др жа-
вава.

ЈАВНА СВЕСТ

Годинашното мото на од-
бележувањето на Денот на 
Европа беше насловено како 
"Чекор напред"...

"Активностите кои ги ре-
ализиравме по повод Денот 
на Европа 2005 имаа за цел 
да бидат изразени вистин-
ските определби на гра ѓа ни-
те во однос на евроинте-
грирањето, односно нивно 
мобилизирање во таа на со-
ка, како и поттикнување на 
јавната свест кај граѓаните за 
европските вредности и при-
добивки.

Годинашнава деветдневна 
манифестација почна со Мла-
дински едукативен европски 
камп на Пелистер каде што 
во текот на тридневната ра-
бота зедоа учество 100 мла-

НЕМА ВРАЌАЊЕ ОД ПАТОТ 
КОН УНИЈАТА 
е вкоренето токму во Меѓу-
народното европско дви же-
ње. Во мај далечната 1948 
година е одржан Европскиот 
конгрес во Хаг, во органи-
зација на Движењето, со при-
суство на неколку сто тици 
еминентни личности и е упа-
тена познатата порака до Ев-
ропејците со која се ини ци-
рани сите клучни кон цепции 
и институции на де нешната 
современа Ев ропа. Тоа е ед-
на од основните при чини што 
на Меѓуна родното европско 
движење му при падна честа 
да го организира Денот на 
Европа и секоја година да 
потсетува и сим болично да 
го за цвр стува ев ропското ед-
инство", вели Лидија Недел-
ков ска, гене ра лен секретар 
на Ев ропското движење во РМ.

Европското движење во 
Република Македонија (ЕДРМ) 
е една од првите не владини 
организации, фор мирана не-
посредно по стек нувањето 

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

"Со полноправното член-
ство на ЕДРМ беше отворен 
еден исклучително значаен 
меѓународен лобистички ка-
нал, поволен за изразување 
и одбрана на европските 
стан   дарди на цивилното оп-
штество кај нас. Етабли ра-
њето на ЕДРМ на меѓу на ро-
ден план беше проследено 
со низа активности: одржу-
вање повеќе трибини, сим-
позиуми и тркалезни маси. 
Во  својот основен документ 
- Програмската декларација, 
ЕДРМ го определува своето 
дејствување во насока на 
ширење и унапредување на 
европската идеја, дух и един-
ство, со цел Република Маке-
донија да се вклучи во сите 
европски процеси и инте-
грации. ЕДРМ, исто така, ги 
споделува и целите на Ме-
ѓународното европско дви-

ЛИДИЈА НЕДЕЛКОВСКА, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЕВРОПСКОТО ЛИДИЈА НЕДЕЛКОВСКА, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЕВРОПСКОТО 
ДВИЖЕЊЕ ВО РМДВИЖЕЊЕ ВО РМ
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динци од Македонија. Оваа 
активност ја реализиравме 
во партнерска соработка со 
Младите европски федера-
листи од Македонија. Беа 
одр жани трибини на ак ту ел-
ни европски теми, а особено 
внимание привлекоа рабо-
тилниците посветени на де-
мократското граѓанство, ка-
ко и за бесмисленоста на 
војната и последиците врз 
младите. Учесниците се нат-
преваруваа и во квиз на зна-

ење и во изработка на гра-
фити со европски слогани. 
Потоа во Куманово беше 
одржана трибина 'Македон-
скиот чекор кон Европа', со 
учество на странски и до маш-
ни експерти, а и за младите 
од овој град, повторно во со-
работка со Младите ев роп-
ски федералисти се одржаа 
европски работилници.

Манифестацијата про дол-
жи со Европски студентски 
камп на Штуловиот уни вер-

зитет, каде што зедоа учество 
сите државни универзитети 
од Македонија: Скопскиот, 
Би толскиот, Штуловиот, Те-
тов скиот и ФОН, со прет став-
ници на ректорските управи 
и студентските организации", 
вели Неделковска.

На 8 и 9 мај главните на-
стани се одржаа во Скопје, 
со организирање музичко - 
сценски хепенинг на плош-
тадот Македонија, на кој уче-
ствуваа сите земји - членки 
на ЕУ, кои имаат свои ам ба-
сади во нашава земја и многу 
други европски институции 
со специјално претставување 
по тој повод. Вечерта на 8 мај 
се одржа традиционалната 
Свечена академија на која 
беа доделени наградите за 
евро-настан на годината и 
најдобри видеоклипови, а 
беа доделени и благо дар-
ници за успешна соработка и 
признанија за посебен при-
донес во изминатиот пе-
риод. 

"Исто така, по повод 9 мај, 

секоја година Европското 
дви жење во Република Ма-
кедонија организира меѓу-
народна конференција на ак-
туелна европска тема. Овој 
пат таа ја посветуваме на Ус-
тавот на Европа. По тој повод 
триесетина домашни и ст-
рански експерти зедоа учес-
тво на тема: 'Македонија ме-
ѓу усвојувањето на Уставот и 
приемот во Унијата'.

И на крај би сакала уште 
да спомнам дека и годинава, 
како и во изминативе 2 го-
дини, Европското движење 
во Република Македонија 
спомнатите активности по 
по вод Денот на Европа ги 
реализира во соработка со: 
делегацијата на Европската 
комисија, Меѓународното ев-
ропско движење, Совет на 
Европа, Фондацијата Конрад 
Аденауер и Секторот за ев-
роинтеграција во Владата на 
РМ", нагласи генералниот се-
кретар на Европското дви-
жење во РМ, Лидија Не дел-
ковска.    

"ЧЕКОР НАПРЕД" Е МОТОТО ПОД КОЕ СЕ ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ НА "ЧЕКОР НАПРЕД" Е МОТОТО ПОД КОЕ СЕ ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ НА 
ЕВРОПА 2005ЕВРОПА 2005


