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Разговорот го водеше: 
Рената МАТЕСКА

Госпоѓо Ристова-Астеруд, раз го во-
ров го правиме непосредно пред ЕУ да 
ни ја соопшти одлуката за статусот кан-
дидат, откако претходно го добивме 
позитивното Мислење од Европската 
комисија. Каков е Вашиот коментар, 
особено со оглед на сите шпекулации и 
неизвесноста за тоа каква ќе биде од-
луката...

РИСТОВА-АСТЕРУД: Ваквата ат мо-
сфера во ЕУ не е ниту прв пат, ниту екс-
клузивно македонско искуство. Тоа го 
имало и кога други земји го из ми ну вале 
патот до членството. Најсвежо е ис кус-
твото на Хрватска околу почну ва њето 
на преговорите. Ние треба да се на-
викнуваме во однос на тоа како де лува 
Унијата. Сега имате 25 членки, а одлуката 
треба да биде едногласна. Па ралелно, 
се одлучува за повеќе важни прашања, 
па имате многу консултации, преговори, 
на ти-дај ми. Како што е по знато, тај-
мингот за одлуката за нашата канди-
датура имаше "среќа" да се погоди со 
буџетските расправи во Унијата и со 
климата на претпазливост во однос на 
процесот на проширување, предиз ви-
кана од неуспехот на Европскиот устав. 
Лично, сè уште верувам дека Македонија 
на овој Самит или многу наскоро ќе го 
добие кандидатскиот статус, бидејќи 

Ладен туш од страна на Европа и непријатно изне-
надување од Франција, која на состанокот на Советот 
на министри на Европската унија спречи усвојување на 
одлука со која на Ма кедонија би требало да й  биде од-
обрен статус на земја-кан дидат за членство во Уни јата. 
Овие случувања беа повод да поразговараме со Ка-
ролина Ристова-Астеруд, претседател на Комисијата за 
европски прашања на Собранието на Република Ма-
кедонија.

вак виот статус не значи членство, па от-
тука не држат аргументите на про тив-
ниците на проширувањето. До вре мето 
кога Унијата ќе треба да ја вклучи Ма-
кедонија во своите редови, верувам де-
ка таа ќе ги надмине сегашните про бле-
ми со своето внатрешно уредување. Зна-
чи, не би требало да има проблем двата 
процеса да течат паралелно. От тука, 
сме там дека брзо ќе надвладеат аргу-
ментите на поддржувачите на на шиот 
кандидатски статус. Во меѓувреме, ние 
не треба да се обесхрабруваме од евен-
туалните моментни сопки, да гу би ме 
енергија во меѓусебно препукување, па 
дури и ситење кај некои, и треба да ос-
танеме фокусирани на исполнување на 
критериумите за членство.

Противниците на проширувањето 
ги предводи Франција. Дали таа се ја ву-
ва и како прикриена поддршка за уште 
една членка - Грција, која најавува и ве-
то за Македонија?  

РИСТОВА-АСТЕРУД: Кога станува 
збор за Франција, пред сè, од раз гово-
рите кои сум ги имала со мои француски 
колеги, јас сум убедена дека се работи 
за краткорочна нервоза, предизвикана 
најмногу од внатрешнополитичката си-
туација дома. Иако Франција, во прин-
цип, е да се даде прво приоритет на 
продлабочувањето на Унијата, а потоа 
на проширувањето, сепак сметам дека 
нема долго да се спротивставува на тоа 
Македонија да добие кандидатски ста-
тус заради аргументот дека станува 
збор за паралелни, а не меѓусебно ис-

клу чиви процеси, за што зборував пр ет-
ходно. Кога станува збор за Грција, таа 
нема реален интерес да го забавува ин-
тегрирањето на Балканот во ЕУ, па и 
сега не гледам дека смета на некаква 
колатерална корист од тоа ние да не до-
биеме кандидатски статус, иако кратко 
манифестираше одредена нервоза, пр-
ед сè, заради домашни политички по-
ени. Таква колатерална корист таа би 
гледала евентуално кога Македонија ќе 
треба да стане членка, па наместо да 
биде единствената членка која ќе мафта 
со ветото (заради последната шанса да 
изнуди нешто во однос на името), што 
би било контрапродуктивно за самата 
Грција, ситуацијата би й се олеснила ко-
га и некои други членки, секако, од 
други причини, би го правеле тоа. Но, 
тој мост ќе го преминеме кога ќе дој де-
ме до него.      

   
Кога сме кај Франција, уште едно 

прашање. Таа како високодемократска 
земја, неодамна се соочи со немири кои 

НАШАТА КАН 
ДА БИДЕ ЖРТ 



19  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 598 / 16.12.2005

   ЊА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ги водеа нејзини граѓани, кои по по тек-
ло не се Французи, со обвинување дека 
не се чувствуваат интегрирани. Таа на 
свој начин ги реши проблемите. Сп ро-
тивно на ова, ние со Рамковниот до-
говор станавме искуство и за другите 
зем ји во однос на градењето мулти кул-
турно општество.

               
РИСТОВА-АСТЕРУД: Секоја држава 

проблемите на (дез)интеграција, толе-
ранција, недискриминација меѓу своето 
граѓанство треба да ги решава на свој 
начин, според специфичностите дома. 

ко што некои овде сакаат тоа да го 
толкуваат. ЕУ констатира кои реформи 
се направени и наведува кои се след-
ните. Тоа се прави секоја година со Ев-
ропското партнерство, по што следува 
домашната работа од наша страна, а на 
крајот постигнатите резултати се оце-
нуваат со годишниот извештај на Коми-
сијата. Оттука, да, постои динамика, 
која, пред сè, ја дефинира ЕУ. Тоа се од-
несува на сите критериуми за член ство, 
вклучувајќи и за законодавството. За 
законодавството, конкретно, се под гот-
вува и Национална програма за ус во-

пра ќам порака дека не помалку е важна 
вербата дека сите можеме да би деме 
подобри, како и да бидеме објек тивни и 
фер кон сите и сечии достиг нувања кои 
ја водат земјата напред. Во нашето опш-
тество, премногу е лесно да се кри ти-
кува и да се биде со строги кри те риуми 
само кон другиот. Работите вис тински 
ќе се поместуваат кога секој од нас ќе ги 
заостри критерумите кон себе, своето 
однесување и работа.   

  
На прашањето "Ако следната не-

дела се одржи референдум за влез на 

јувањето на европското ави. Што се 
однесува до капацитетот, позитивното 
Мислење на Комисијата, меѓу другото, 
констатира дека Македонија, пред сè, со 
свои сили и со градење на своите капа-
цитети во изминатите четири години 
направила огромен реформски напре-
док по сите критериуми за членство. 
Сега битката за кандидатскиот статус 
значи битка македонските реформи да 
бидат уште поактивно поддржувани од 
страна на Унијата, не само со политичка, 
туку и со финансиска и експертска по-
мош. Само така ќе можеме побрзо да ги 
совладаме проблемите во еконо ми јата, 
администрацијата, менталитетот... про-
блеми кои не се нужно поврзани само 
со имање политичка волја и добра по-
литичка елита, туку и со волјата на це-
лото општество да се менува. Се ра боти 
за поврзани садови. Како пратеник, се-
когаш до нашите граѓани сакам да ис-

За нас Рамковниот договор, со сите сла-
бости во неговото функционирање, се 
покажува како добар за внатрешниот 
мир и стабилните меѓуетничките односи 
во земјата, со што конечно се создадоа 
услови креативната енергија на општес-
твото да можеме да ја насочиме кон 
економијата и социјалата. А без нив не е 
можна виталност на ниедна нација. Ис-
то така, Рамковниот договор ни е еден 
од главните адути во евроинтеграцијата. 
Дали другите можат да учат од нас? 
Секое правење буквални паралели е 
несоодветно. Нашиот модел за некои 
земји е порелевантен, за други помалку. 
Франција влегува во втората категорија. 
Таму проблемите на (дез)интеграција се 
со поинаква историја, корен и ма нифе-
стација, оттука и можните решенија ќе 
бидат поинакви. Но, како и кај нас, и 
таму се дискутираат дилемите на ин-
теграцијата, толеранцијата, стабилноста 
на општеството, се бараат решенија. 
Ние покажавме дека имаме капацитет 
за тоа, и во таа смисла, можеме да би-
 деме инспирација и пример, и за една 
Франција... 

Од ЕУ постојано ни велат: спро ве-
дувајте реформи! Со кој капацитет ќе го 
правиме тоа, особено во однос на при-
лагодувањето на нашето со европ ското 
законодавство? Постои ли крат ко рочна 
и долгорочна динамика за тоа?

РИСТОВА-АСТЕРУД: Да, ЕУ- бара ње-
то за реформи треба вистински да го 
толкуваме. Кога ЕУ вели дека се по-
требни реформи, ЕУ не вели дека ре фор-
ми не се направени, дека се погрешни, 
дека се нема капацитет или слично, ка-

РМ во ЕУ, како Вие ќе гласате?", пози-
тивно одговориле 91,9 отсто од испи та-
ниците. Каков показател е ваквата ан-
кета? Значи, Македонците ја сакаат Ев-
ропа, но дали таа навистина нас нè сака 
вакви какви што сме, со многу про бле-
ми, со голема невработеност, сиро маш-
тија...

РИСТОВА-АСТЕРУД: Високата под-
дршка се должи на повеќе причини. Од 
времето на живеење во една феде ра-
ција, немаме проблем со стравот да го 
делиме нашиот суверенитет или дека ќе 
го изгубиме идентитетот, како што тоа 
беше случај со други земји. Напротив, 
ние имаме култура на кооперативност и 
верба дека во Унијата нашиот идентитет 
ќе се сочува и гарантира. Понатаму, на-
шето историско-културно наследство 
нè тера да се идентификуваме со Ев ро-
па, вклучувајќи го и процесот на неј зи-
ното обединување. Оттука, и големата 
фрустрација со визниот режим од кој со 
членството сакаме да се отарасиме. Ко-
нечно, факт е дека ние очекуваме дека 
низата од наши проблеми, пред сè, еко-
номски и социјални, ќе се решат со 
членството. Ако го гледаме туѓото искус-
тво, тоа не е далеку од вистината, иако 
не е целосната вистина. Колку што Уни-
јата ќе ни помага, два пати повеќе ние 
ќе треба себе да се менуваме и да не ги 
поддржуваме реформите само декла-
ративно, туку и кога истите ќе дојдат во 
нашиот двор, па и кога ќе бидеме нивна 
"жртва". Што се однесува до Европа, таа 
не може да не сака свое чедо, но за неа 
најважно е тоа чедо да научи и да биде 
подготвено да ги почитува нејзините 
правила.   

 ДИДАТУРА ИМАШЕ "СРЕЌА" 
ВА ВО ЌОРСОКАКОТ НА ЕУ?!


