МАКЕДОНСКО СОНЦЕ

и

нервју

ФИЈАТ ЦАНОСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА
ПАРТИЈА ЗА ЕВРОПСКА ИДНИНА

Фијат Цаноски е познат бизнисмен и косопственик на приватниот Европски универзитет. Неодамна ја основа Партијата за
европска иднина. Роден е во струшкото село Октиси, од каде заминува да живее во
Хрватска. Економски факултет завршува
во Нови Сад, а магистрира во Москва на Меѓународната академија. Неговиот бизнис е
многу успешен и надвор од земјава. Тој
има свои компании во Хрватска и во Србија
и вели дека талентот за добар бизнис го наследил од својот татко.

"Заборавените граѓани" од регионите во Западна
Македонија - Македонци, Албанци, Турци, Власи, Торбеши до сега беа искористувани само за да ги дадат
своите гласови. Досега власта за нив не направи ништо
и токму со тоа покажа дека во Македонија не владеат
демократските правила.

Разговорот го водеше:
Елизабета АНДОНОВСКА

Господине Цаноски, пред неколку седмици ја формиравте Партијата за европска иднина. Кои беа иницијалните причини за организирањето на оваа партија,
која во јавноста доби предзнак дека во неа ќе се вклучат припадниците на една етничка заедница од Македонија. Погрешно претставување или ...
ЦАНОСКИ: Партијата е формирана неодамна. Поточно пред
два месеца. Причината е незадоволството на една голема
група бизнисмени, интелектуалци од регионите од Западна
Македонија - скопскиот, гостиварскиот, дебарско-реканскиот,
прилепско-кичевскиот, струшкиот и охридскиот од досегашната политика на македонскиот и на албанскиот блок. Заборавените граѓани од овој крај - Македонци, Албанци, Турци,
Власи, Торбеши до сега беа искористувани само за да ги дадат
своите гласови. Досега власта за нив не направи ништо и токму со тоа покажа дека во Македонија не владеат демократските
правила. Никој не се сети да ги праша зошто тие своите деца
ги пуштаат да одат надвор од земјава за да ја обезбедуваат својата иднина.
Иницијативниот одбор од 100 членови ме избра мене за
в.д. претседател и сега работиме на терен. Основавме повеќе

општински организации во Струга, Дебар, Охрид, во Кичево, а
набрзо тоа ќе го направиме и во Гостивар, Река и во Жупа. На
21 овој месец во хотелот "Александар Палас" во Скопје ќе го
одржиме и партискиот Конгрес. Бројот на членовите во партијата постојано се зголемува, во моментов имаме околу 10.000
членови. Основачките собранија се демократски во вистинска
смисла на зборот. Ние не наметнуваме одредени лица за претседатели. Граѓаните сами избираат кој ќе биде претседател на
општинскиот огранок.
Велите дека "заборавени граѓани" не смее да има во државата, која се базира на демократски принципи и која
категорично го трасира патот кон Европската унија...
ЦАНОСКИ: Точно. Една демократска земја треба подеднакво да ги третира потребите на сите луѓе. Почитувањето на
личниот идентитет на секоја личност, без разлика на верската,
на националната и на половата припадност, се основните сегменти кои треба секоја демократска држава да ги понуди и да
ги овозможи во општеството. Ние сме мултиетничка партија и
во сите општински организации кои ги отвораме имаме луѓе
од сите етникуми кои живеат во Македонија. Тоа се луѓе кои
знаат кои се најважните нешта на кои треба да се концентрираат за да се спроведе европска иднина во Македонија.
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" З АБО РА ВЕ Н И Т Е
ГРА ЃА Н И " Н Е С Е
НИЧИЈА ПОЛИТИЧКА
ЕКСПОЗИТУРА, ТУКУ
ФАКТОР ЗА РЕСПЕКТ!
Верската различност на населението од кое сте дел и
Вие е причина што кон него се резервирани македонскиот, албанскиот и турскиот политички блок. Декларирајќи се како граѓанска партија, со каква програма
ќе настапите пред електоратот на претстојните парламентарни избори?
ЦАНОСКИ: Друг блок и не постои освен оној кој го спомнавте. Нашата програма нуди остварување на потребите на
сите граѓани подеднакво. Ќе напомнам уште еднаш дека треба
да се растеретиме од тоа кој на која националност й припаѓа.
Она што го нудиме во политичката програма е да ги вратиме
луѓето иселени од земјава за тие својот капитал да го инвестираат во Македонија. Голем дел од луѓето од нашите краишта
се печалбари. Порано тие се враќаа во Македонија и тука инвестираа, за разлика од сега, кога неповолната бизнис клима
ги натера да заминат речиси за секогаш и тоа заедно со своите
семејства. Овие наши луѓе ние ќе ги посетиме во европските
држави каде што денес живеат и ќе им ја презентираме Програмата на Партијата за европска иднина. Постои интерес кај
нашите иселеници да ја вратат изгубената традиција и да го
вложат капиталот кај нас, овде во државава, со што ќе се создадат можности за отворање нови работни места. Ова му е потребно на секој граѓанин на Македонија, без разлика на која
националност й припаѓа.
Како ќе настапувате во однос на надворешната политика, меѓуетничките односи, судството, одбраната, образованието и во сферата на економијата, област во
која сте докажани како успешен?
ЦАНОСКИ: Програмата на Партијата за европска иднина
има ставено голем акцент на стабилизирањето и на подобрувањето на економската состојба во Македонија. Ќе овозможиме директни инвестиции во земјава за да создадеме услови
за нови вработувања. Со тоа на најдобар начин ќе се реши
невработеноста, а платите ќе се зголемат. Ќе создадеме повол-

Почитувањето на личниот идентитет на секоја личност, без разлика на верската, на националната и на
половата припадност, се основните сегменти кои треба
секоја демократска држава да ги понуди и да ги овозможи во општеството. Ние сме мултиетничка партија.
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Пред изборите нема да коалицираме со ниедна партија, а можноста за коалицирање ја оставаме за по спроведувањето на изборите. Нашата партија е во политичкиот центар, не сме ничија експозитура, значи ниту
има шанси предизборно да коалицираме со било која
партија.
ма е Македонија да има општонародна одбрана, а не претензивно и агресивно војување. На припадниците на АРМ ќе
им обезбедиме статус соодветен на важноста на нивните општествени функции.
Од причина што образованието е здрава инвестиција во
иднината на младите ќе направиме радикални промени, ќе се
залагаме за координираност на образовниот систем со потребите на стопанскиот систем. Ќе воведеме менување на запуштениот образовен систем и тоа со отворање приватни
училишта од основно до високо образование. Се разбира, ќе
водиме вистинска грижа за стипендирање на добрите студенти ученици. Ќе направиме систем на финансирање во кој државата ќе биде само еден фактор, недоволен да ја преземе
клучната позиција во управувањето и во зголемувањето на
квалитетот на студиите. Ќе овозможиме дипломата добиена
на универзитетите во земјава да биде валидна секаде во светот. Во областа на надворешната политика Партијата за европска иднина ќе се фокусира да придонесе Македонија активно да учествува во унапредувањето на демократските процеси на Балканот. Ќе се залагаме за Балканот како зона на мирот. За Балкан со неменливи граници и со отворени врати за
праведност и за меѓусебно почитување. За унапредување на
граѓанските, на историските, на научните, на културните и на
економските вредности. Она што е важно да го потенцирам е
тоа што ПЕИ ќе се залага во Министерството за надворешни
работи да се формира посебно тело, кое ќе работи на укинување на визите за државјаните на Македонија во сите земји во
светот.

Треба да се растеретиме од тоа кој на која националност й припаѓа. Во политичката програма нудиме да ги
вратиме луѓето иселени од земјава за тие својот капитал
да го инвестираат во Македонија. Неповолната бизнис
клима ги натера да заминат речиси засекогаш и тоа со
семејствата. Ние ќе ги посетиме во европските држави
каде што денес тие живеат и ќе им ја презентираме Програмата на Партијата за европска иднина. Нашите иселеници сакаат да ја вратат изгубената традиција и да го
вложат капиталот во државава.

на клима за развој на малите и на средните претпријатија.
Исто така, изработивме план за да го ревитализираме земјоделството. Ќе создадеме многу поволни услови за развој на
прехранбената индустрија и тоа за здрава и еколошка храна, а
тоа ќе биде фактор за голем прилив на девизи. Со програмата
на ПЕИ земјоделците ќе го дочекаат долгоочекуваното признание и вреднување на нивниот труд и на нивниот производ,
така како што е во Европа.
За меѓуетничките односи мислам дека доволно кажав, но
ќе повторам дека тие се градат со меѓусебна толеранција, уважување и заедничко разбирање, без никаков облик на дискриминација.
ПЕИ ќе се погрижи да имаме независно, одговорно и ефикасно судство. Тоа е предуслов за непречен економски развој
на државата, за заштита на човековите права и за сигурност на
граѓаните. Што се однесува до одбраната, партиската Програ-

Неодамна се слушна информација дека членови од
СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и од останатите партии преминуваат во Вашата партија. Дали тоа значи дека предизборно не постои можност за коалицирање со некоја од
овие партии, односно како ќе настапувате на парламентарните избори?
ЦАНОСКИ: Секој кој е член на Партијата за европска иднина станал нејзин член само поради прифаќањето на Програмата и идеите кои постојат за просперитет на Македонија.
На претстојните парламентарни избори ќе настапиме сами,
без предизборно коалицирање. Сметаме дека на овој начин
имаме одлична можност да провериме колку е моќна нашата
Програма.
Пред изборите нема да коалицираме со ниедна партија, а
можноста за коалицирање ја оставаме за по спроведувањето
на изборите.
Дали во овој период веќе преговарате со партии од
позицијата и од опозицијата, односно кои ви се поблиски според програмските определби?
ЦАНОСКИ: Нашата партија е во политичкиот центар, не сме
ничија експозитура ниту има шанси предизборно да коалицираме со било која партија. Тоа јасно стои наведено и во нашата
Програма. Сите националности се подеднакво застапени, па
со освојувањето на некое пратеничко место на ПЕИ не добива
никој, ниту повеќе ниту помалку. Како што ви одговорив на
претходното прашање, коалицирањето доаѓа како опција по
изборите.
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