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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА 

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ДОДЕКА БУЧКОВСКИ И ГРУЕВСКИ ПРАКТИКУВААТ ВЕРБАЛЕН БОКС

Европската унија, по без-
број досега упатените 
благи препораки до 

бал канските земји, за тоа 
што треба да направат за да 
станат дел од европската за-
едница, одлучи да го "батали" 
дипломатскиот речник и јас-
но и недвосмислено да со-
општи: "Додека не си го сре-
диме сопствениот двор, не 
примаме никој друг во него". 
Вака упростено звучи од лу-
ката која дојде директно од 
устата на комесарот за про-
ширување на Европската 
уни ја, Оли Рен, кој по долги 
лобирања во Унијата, не ус-
пеа да издејствува соглас-
ност за брзо приклучување 
на таканаречениот Западен 
Балкан во европските те ко-
ви. Напротив, тој без рака ви-
ци соопшти дека про ширу-
вањето на ЕУ ќе се забави от-
како кон неа ќе се приклучат 
Романија и Бугарија, при што 
нови членки нема да се при-
маат додека не се остварат 
институциските и буџетските 
реформи, кои се очекуваат 
во 2009 година. 

Оваа порака, која бук вал-
но ги тресна на земја ма ке-
донските политичари не де-
ка не беше очекувана по си-
те случувања внатре во Уни-
јата, поаѓајќи од француското 
тврдо "НЕ" за Европскиот ус-
тав, па сè до неколку не де л-
ните протести на граѓаните 
на оваа земја, сепак мора да 
се признае дека дојде во нез-
годен момент. На еден месец 
пред избори. Тоа значително 
ќе го осиромаши веќе по-

Ако досега бевме некаде во воздух, 
живеејќи од популистичкиот маркетинг 
на Владата дека еве само што не сме влег-
ле во Европската унија, по најавата на 
истата таа Унија дека можеби и до 2014 
година нема намера да се про ши рува, 
веројатно се наоѓаме длабоко на дното. 
Онаму каде што всушност бевме и до се-
га, но од преголема надеж не мо жевме 
да видиме. Но, затоа тука се ре ал ните 
европски политичари, кои без влак на на 
јазикот соопштуваат дека секоја земја не 
може да стане дел од Унијата, а без при 
тоа да ги исполни бараните кри териуми, 
кои за наша несреќа од година во година 
се сè поригорозни, за разлика од оние 
кои мораа да ги полагаат не одамна 
примените десет нови членки.

знатиот вокабулар на поли-
тичките елити, кои години 
наназад како грамофонска 
плоча на секои избори пеат 
една иста песна - влез во 
НАТО и во ЕУ.  Овој пат таа 
песна ќе биде симната од ре-
пертоарот, затоа што токму 
таа Европа јасно соопшти 
дека во моментов Унијата ќе 
се посвети на решавање на 

услови за нејзино подобро 
функционирање во наред-
ниот период. Тука, пред сè, 
се мисли на спорниот Ев роп-
ски устав, кој направи ком-
плетна збрка меѓу земјите-
членки, но и на најважното 
прашање кое произлегува 
од него - Буџетот на Унијата 
кој, пак, според Рен, треба да 
биде затворено до 2009 го-
дина. Со тоа практично ќе 
биде познат и капацитетот 
на апсорпција на ЕУ, односно 
ќе биде даден дефинитивниот 
одговор на прашањето "дали 
Европската унија воопшто 
може да прими нови земји-
членки, а во исто време да 
мо же ефективно да функцио-
нира. За Рен ова всушност е 
оној таканаречен функ цио-
нален капацитет, кој треба да 
произлезе како решение од 
сондирањето на резултатите, 
кои ќе се добијат до 2009 
година. Дотогаш вратите на 
ЕУ ќе бидат отворени ис клу-
чително само за Бугарија и за 
Романија кои, пак, по сери-
озните забелешки на ЕУ дека 
не работат доволно на ре-
формите, во наредниов пе-
риод можат да се соочат со 
сериозно намалување на фи-
нансиите, кои досега ги до-
биваа од Унијата. Всушност, 
европските авторитети не-
колку пати ги опоменаа вла-
дите на овие две држави де-
ка мораат да работат на ис-
коренување или, пак, на на-
малување на високото ниво 
на корупција во нивните др-
жави, зашто во спротивно би 
можело да дојде до пре-
иначување на финалната 
препорака за тоа дали овие 
две земји се подготвени да 
се приклучат кон 25-члената 
Унија. 

НЕМА ВЕЌЕ НАТО И ЕУ, 
ДАЈТЕ ЕКОНOМИЈА!

Каде во оваа приказна е 
Република Македонија? Ако 
досега беше некаде во воз-
дух, живеејќи од популис тич-
киот маркетинг на Владата де -
ка еве само што не сме вл ег-
ле во Европската унија, по 
најавата на истата таа Унија 
дека можеби и до 2014 го ди-
на нема намера да се про-
ширува, веројатно се нао ѓа-

ОЛИ РЕН ЈА "СПУШТИ" МАКЕДОНИЈА НА ЗЕМЈА

сопствените проблеми кои 
ги има, а кои станаа јавни по 
експлозивниот прием на де-
сетте нови земји-членки од 
Источна Европа. Практично, 
по приемот на десетте источ-
ноевропски земји, Унијата се 
соочи со планина проблеми, 
кои доведоа до неефективно 
функционирање на витал ни-
те институции на ЕУ, кои нај-

голем одраз најдоа во фи нан-
сиите. Тоа е болната точка на 
посткомунистичките земји, 
па дури и на оние кои веќе се 
дел од Унијата, а кои за кра-
ток период успеаја да "пре-
сушат" безброј европски фон-
дови, наменети за си ро маш-
ните земји. 

По спуштањето на рам па-
та, во наредниот период Ев-
ропа ќе се посвети на ба ра-
ње начини како да го по диг-
не нивото на капацитетот на 
сегашната Унија и да создаде 
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ЕВРОПА НÈ ОСТАВИ ВО 
НОКАУТ ДО 2014 ГОДИНА

ме длабоко на дното. Онаму 
каде што всушност бевме и 
досега, но од преголема на-
деж не можевме да видиме. 
Но, затоа тука се реалните 
европски политичари кои, 
без влакна на јазикот, сооп ш-
туваат дека не може секоја 
земја да стане дел од Унијата, 
а без при тоа да ги исполни 
бараните критериуми, кои за 
наша несреќа од година во 
година се сè поригорозни, за 
разлика од оние кои мораа 
да ги полагаат неодамна при-
мените десет нови членки. 
Зголемувањата на бараните 
критериуми кои земјите од 
Западен Балкан треба да ги 
исполнат доколку сакаат да 
влезат во Унијата, дефи ни-
тивно претставуваат јасен 
сигнал дека условите за влез 
се менуваат. Овој регион ќе 
треба навистина да се на ма-
чи за да стане дел од Унијата 
не само географски, туку со 

прв пат да се обидат на свои-
те гласачи да им испратат по-
раки, кои ќе можат да ги реа-
лизираат. Сега веќе ла ги те за 
ЕУ и за НАТО се повеќе од 
јасни. Просторот се стес нува 
на оние теми кои нај многу 
ни се потребни, од нос но те-
мите врзани за еконо мијата, 
која треба да биде основа за 
да можеме да из држиме до 
2014 година. Но, клучното 
пра шање е дали нашите по-
литичари, кои ап ли цираат на 
овие избори, се подготвени 
на македонскиот граѓанин да 
му овозможат пристоен жи-
вот до далечната 2014 го дина?

Доколку судиме според 
економските програми на 
партиите, Македонија има 
шанси да живее сама од се-
бе, иако досегашното 15-го-
дишно транзиционо време 
покажа дека апсолутно зави-
симе од европските фон до-
ви. Популистичките изборни 
програми воопшто не се но-

ПОСТОИ ЛИ МАКЕДОНСКА КАУЗА?

Премиерот на Република Македонија, Владо Бучковски, 
конечно се сети во која држава живее, и кои за него биле 
најприоритетните прашања. Имено, при викенд-изборната 
посета на Кичево, тој порача дека неговата партија пла-
нира да направи проект, насловен како "Европска Ма ке-
донија", во кој би требало да бидат вклучени сите по ли-
тички партии. Пред сè, поради фактот што, како што рече 
Бучковски, се работи за проект од исклучително значење 
за земјата, во кој ќе бидат запишани сите стратешки ин те-
реси на Македонија. 

Е, арно ама имало еден проблем. Тој не знаел дали овој 
проект би можел да го потпише опозиционата ВМРО-
ДПМНЕ, затоа што не бил сигурен за кого работи оваа пар-
тија, за српската или за грчката кауза?!

Оваа констатација на премиерот Бучковски, кој воедно 
е и лидер на владејачката СДСМ, говори за фактот дека и 
во оваа предизборна кампања, за жал, ќе се изнаслушаме 
за разно-разни српски, грчки, бугарски и албански сце на-
рија, но истовремено повторно, за жал, нема да слушнеме 
ништо што ќе одговара на автентичното зачувување на 
македонската кауза, за која политичарите очигледно мно-
гу малку се грижат.   

полноправно членство, за 
што говорат и неофици јал-
ните најави дека по Романија 
и Бугарија, најголеми шанси 
за влез има исклучително са-
мо Исланд, земја која сè уште 
дури и не е кандидат, додека 
од Балканот не се спомнува 
ниту една држава.

ЛЕТ ВО МЕСТО

Оваа шлаканица од Европ-
ската унија најмногу ќе ја 
почувствуваат македонските 
политичари, и тоа на среде 
кампања, кои за овие избори 
не ќе можат македонските 
граѓани да ги прелажуваат 
со приказните за нашето ин-
тегрирање во ЕУ и во НАТО. 
Дефинитивно јасно сооп ште-
ната порака дека до 2014 го-
дина нема да го видиме 
св етлото на европскиот ден, 
македонските политички 
ели ти ги става во ситуација, 
можеби прв пат, во кам па ња-
та да бидат реални, односно 

вина во Република Маке до-
нија, но сепак овој пат тие ќе 
мораат да бидат реални во 
сферата на економијата, која 
конечно на овие избори ус-
пеа да се наметне пред по-
литиката.     

Иако загревањето на по-
литичката кампања сè уште е 
во почетна фаза, сепак до се-
гашните прошетки на кара-
ваните на двете најголеми 
политички партии, ВМРО-
ДПМНЕ и СДСМ, говори за 
тоа дека и овој пат ќе се 
изнаслушаме милион при чи-
ни зошто ни е толку лошо, 
како што и ни е, но и исто 
толку решенија за болеста, 
која долго време ја има Ре-
публика Македонија. Дијаг-
но зата веќе одамна сите ја 
знае ме, проблемот е во ле-
кот за кој на секои избори 
слу шаме, а никако не мо же-
ме да го добиеме. Наместо 
тоа, слушаме за "треснувања 
на земја", или за "учење еко-
номија, наместо бокс". ГОСПОДА, ДАЈТЕ ЕКОНОМИЈА


