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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ИНФЕРИОРНОСТ НА ДРЖАВАТА КОН В   

ЗОШТО СЕ ЗАБОРАВААТ 
ПОТОМЦИТЕ НА 

ЗАГИНАТИТЕ БРАНИТЕЛИ? 

Четири години по во-
ениот конфликт, 78 се-
мејства на загинатите 

бранители на безбедносните 
сили на Македонија живеат 
во тага и во болка по нај блис-
ките. 400 ранети лица во вое-
ниот конфликт во 2001 го-
дина целиот свој живот ќе 
чувствуваат трауми. Но, сè 
уште не е расчистено пра-
шањето што точно тогаш ни 
се случи. Тие загинаа за тат-
ковината, но жално е тоа што 
денес државава и не пока-
жува некоја посебна грижа 
кон нивните семејства. Ако 
сами не вложеа напор и не 
трчаа од една до друга ин-
ституција, речиси ќе им се 
случеше и тоа да останат на 
"улица''. 

Претставникот на семеј-
ствата на загинатите, прет-
седателот на Здружението 
"Хе  рои на Македонија", Спа-
се Илиевски, вели: 

"Институциите на сис те-
мот не беа доволно анга-
жирани. Од нашата страна 
(семејствата и Здружението), 
имаше голем број иници ја-
тиви. Очекувавме државата 
да покаже поголем интерес 
за нас, а не ние да тропаме 
на сите нејзини врати, при 
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бранители во 2001 година, Спасе Илиевски бранители во 2001 година, Спасе Илиевски 
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што повеќето од нив ни беа 
затворани. Благодарение на 
тоа, голем број од правата на 
семејствата на загинатите 
припадници-бранители од 
2001 година се остварени".

Всушност, со Законот за 
посебните права на семеј-
ствата на припадниците на 
безбедносните сили, секое 
семејство на загинат во во-
ениот конфликт во 2001 го-
дина има право на станбено 
решение (ако претходно не-
ма обезбедено стан),  шко лу-
вање на децата, потоа ос ло-
бодување од партици па ција 
на факултетите, доби вање сти-
пендија, имаат пред ност при 
сместување во сту дентските 
домови... Со Зако нот се ре гу-
лира и врабо ту вањето, од-
носно еден член од се меј-
ството на загинатиот треба 
да се вработи. Исто така, ре-
гулирана е и се меј ната инва-
лиднина. 

"Сепак - потенцира Илиев-
ски - најмногу им забеле жу-
ваме на државните инсти-
туции поради нивната бав-
ност. Станбениот објект во 
населбата Лисиче - Скопје за 
кој семејствата на загинатите 
имаат добиено станбени ре-
шенија, четири години е во 

изградба. Да беше пирамида 
досега ќе ја изградеа. Нај-
често на нашите барања не 
се одговара никако или до-
колку се одговори тие ра бо-
ти се одложуваат до бескрај, 
така што на крај повторно сè 
се заборава". 

покрената уште во 2002 го-
дина, но сè уште се наоѓа во 
Комисијата за култура во Со-
бранието на Република Ма-
кедонија и нема никаков од-
говор. Ќе продолжиме со ба-
рањето за изградба на спо-
меник, но сега ќе одиме пре-
ку институциите на сис темот 
на градот Скопје", вели Или-
евски.

Семејствата сакаат тоа да 

АДАПТИРАЊЕ

И покрај тоа што веќе не-
колку години се зборува за 
изградба на споменик на за-
гинатите припадници на без-
бедносните сили, тој ни како 
да ја доживее свет ли ната на 
денот. 

"Ваква иницијатива беше 

биде обелиск - грандиозен 
објект, како и да биде ло ци-
ран во центарот на Скопје, 
на кој од едната страна ќе 
пишува дека тоа е споменик 
на загинатите припадници 
на безбедносните сили во 
2001 година, а од другата ст-
рана да бидат запишани ими-
њата на сите загинати. Во ид-
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нина ќе се одреди и ден за 
панихида на загинатите, нај-
веројатно тоа ќе биде 9 мај - 
Ден на победата над фа шиз-
мот. 

Никој од државата не ги 
посетил семејствата и по-
ради тоа тие се незадоволни 
од ваквата инфериорност. 

"Со претседателот на др-
жавава не сме имале ниту 
една средба, со премиерот 
случајно се сретнавме еднаш 
на денот на полицијата. Му 
испративме барање за сред-
ба, но ништо од тоа. Нема од  -
говор ниту од министерот за 
одбрана Јован Манаси ев ски. 
Ние сме една непри јатна те-
ма, која најчесто не сакаат да 
ја дискутираат и гледаат што 
побрзо да по минат пок рај 
неа", коментира Или ев ски.

Проблемите со кои се соо-
чуваат децата на загина тите 
припадници на безбед нос-
ните сили на Македонија 
(МВР и АРМ) се многубројни. 
Мајката е оставена сама на 
себе. Децата се соочуваат и 

со тешкотии околу адапти-
рањето во општествениот 
живот. Тешко е кога ќе се 
изгуби родител. Здружението 
размислува да организира 
се минар  на кој социолози, 
психијатри ќе одржуваат пре-
давања за тоа како де цата да 
се адаптираат и по лесно да 
ја пребродат кри зата. Спо ред 
возраста децата ќе бидат по-
делени во ра бот ни групи.

ПРОБЛЕМИ

Во изминативе две години 
најголем проблем  во функ-
ционирањето на Здруже ни-
ето "Херои на Македонија" 
се финансиите. Нема прилив 
на средства, салдото не е 
променето две години, но се 
трудат да ги поправат ра бо-
тите. Кога станува збор за ак-
тивностите на Здруже ни ето, 
Илиевски посочува дека тоа 
најчесто се сезонски ак тив-
ности. 

"Тоа е периодот пред и по 

Нова година, кога организи-
раме средби на децата на 
загинатите бранители и им 
се даваат пакетчиња. Исто 
така, годинава децата на за-
гинатите припадници од МВР 
и од АРМ ќе одат на ле тен од-
мор. Ние веќе имаме сора-
ботка со децата на заги на ти-
те од Србија и Црна Го ра, чии 
деца во февруари беа од не-
сени на Пелистер, каде што 
се дружеа заедно со децата 
на нашите заги нати. Плани-
рана е ваква по сета на Ср-
бија и Црна Гора на нашите 
деца. Сè ова го ор ганизира 
детската амбасада во При-
леп, а покровител е претсе да-
телот на РМ. Но, тоа е един-
ственото нешто што е нап-
равено, иако државата има-
ше цел список на проек ти за 
ние да се дружиме. Многу ве-
туваат, прават про екти, дури 
имаше идеја да се орга ни зи-
ра ден на сопругите на заги-
натите, но од тоа ништо", ве-
ли Илиевски.

Здружението опстојува бла   -

годарение на Домот на АРМ, 
кој им отстапил канце ларија 
без надоместок и те лефон со 
ограничен број им пулси без 
надоместок. Сепак, кон такти-
раат со членовите на работ-
ното претсе дател ство, орга-
низи раат седници, се трудат 
да ги поправат ра ботите, но 
моментно состој бите се так-
ви какви што се. 

Спасе Илиевски е син на 
загинатиот Боге Илиевски, 
Челопек - Тетово, кој нас-
трада во хотелот "Бриони" 
(на 26.8. 2001 година теро-
ристите прво со жица ги вр-
зале двајцата вработени во 
мотелот, Боге Илиевски и 
Светислав Трпковски, на нив-
ниот појас го врзале експло-
зивот и целиот објект и нив-
ните тела буквално ги кре-
нале во воздух).

Случајот "Бриони" не е раз -
решен и е еден од најголе-
мите трнови кои й  бодат очи 
на оваа Влада. Всушност, ни-
ш то од 2001 година не е рас-
ветлено. Нема ништо ниту од 
иницијативата за из градба 
на споменик - белег на под-
молно убиените луѓе во хо-
телот "Бриони".
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