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Пишува:
 Жаклина МИТЕВСКА

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

Н АС И Л С Т В ОТО  К А КО  СО С ТА В Е Н  Д Е Л  ОД  КОЛ О Р И ТО Т  Н А  
И З Б О Р Н И О Т  П Р О Ц Е С

ВО ЕВ  
НЕМА   

Како што наближува 5 ју-
ли, денот кога во др жа-
вава треба да се одр-

жат парламентарните из бо-
ри, така расте и бројот на ин-
цидентите кои се случуваат 
меѓу активистите на пар тис-
ките штабови. Не се избираат 
никакви средства и по секоја 
цена се сака да се освои вл ас-
та. Меѓународната заед ни ца 
постојано нè предупре дува 
и нè потсетува дека од овие 
избори ќе зависи на шата ид-
нина, но она што нам ни се 
случува е спротивно од пре-
пораките на претстав ни ците 
од надвор. Но, проблем не се 
само инцидентите во пар тис-
ките штабови, про блем се и 
парите, односно злоупотре-
бата на финан сис ките сред-
ства за изборната кампања. 
Долго време има ме проблем 
со прочис ту ва њето на Един-
ствениот изби рачки список, 
имаме приме ри на семејно 
гласање итн. 

Последниве инциденти се 
доволен мотив експертите и 
познавачите на состојбите 
да го кренат својот глас про-

Ако не се казнат сторителите на избор-
ните инциденти, Македонија не може да се 
надева на брз прием во ЕУ и во НАТО, оце-
нуваат експертите, посочувајќи дека инци-
дентите ги предизвикуваат оние партии кои 
се најжелни за освојување на власта.

Министерството за внатрешни работи до-
сега поднесе кривични пријави против се-
дум лица, а прекршочни против пет, во врс-
ка со инциденти поврзани со парла мен тар-
ните избори. 

тив насилството и злоупо-
требата на изборниот про-
цес. Трибини, собири на тема 
избори се неодминлив дел 
од моментната ситуација во 
државава. Но, дали по ли тич-
ките субјекти ќе ги по слу ша-
ат нивните апели или, пак, ќе 
си тераат по старо, по пра-
вилото "аналитичарите нека 
си дискутираат, ако не маат 
попаметна работа"! 

НЕГАТИВЕН ВПЕЧАТОК

"Штета е што се случуваат 
изборни инциденти и секако 
дека ќе имаат извесно не га-
тивно влијание пред ЕУ и 
НАТО. Но, длабоко сум убе-
ден дека нашето општество 
има сили и можности да не 

која треба да доведе до кон-
ституирање на најод говор-
ните органи на власта. Што 
се однесува до ЕУ, морам да 
кажам дека Унијата сè уште е 
во фаза на извесна резер-
вираност дали ние можеме 
или не можеме да примениме 

цивилизирани принципи на 
однесување во однос на из-
борите, а ова го велам од 
аспект на тоа дека кога ќе се 
земе нормативниот дел на 
регулирањето на изборниот 
процес ние не можеме да се 
пожалиме дека не сме го ре-
шиле. Добро е што маке дон-
ската демократија прифати 
пристап на т.н. отворена де-
мократија, со отворено пра-
во на глас, односно сите, без 
било какви дискрими на тор-
ски ограничувања или ли ми-
тираност, можат да учес тву-
ваат во изборниот процес. 
Тоа е она што ЕУ го поздра ву-
ва како дострел во оства ру-
вањето на тој дел од поли-
тичката активност. Меѓутоа, 
проблемот настанува кај ре-
алното, она што значи реали-
зација во практиката и ре-
зервираноста е во тој дел, а 
не е во делот на нор матив-
ната регулатива. Сигурно де-
ка ќе има консеквенци иако 
мислам дека сè уште имаме 
можности да излеземе од 
вак виот галиматијаз, бидејќи 
на интересен необичен на-
чин овие инциденти се слу-
чуваат во рамките на еден по-
литички блок, што е жал но, 
бидејќи било кој политички 
блок што и да прави, сепак 
тоа се одразува и врз демо-
кратијата и врз изборниот 
процес како индикатор на 
нивото на демократичност 
на македонското општество. 
Меѓутоа, интересно е пра ша-
њето зошто токму тука се ло-
цираат проблемите на вак-
вите инциденти и дали тр ка-

ОД НАУЧНИОТ СОБИР НА ЕВРОПСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ, 
"ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ 2006 И МАКЕДОНСКИТЕ 
АСПИРАЦИИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕУ И НАТО"

дозволи и натаму да се слу чу-
ваат такви инциденти", вели 
Темелко Ристески, професор 
по право на Европскиот уни-
верзитет во Скопје.

Во однос на улогата на су-
довите кои треба да ги каз-
нат прекршителите на из бор-
ниот процес тој дополнува: 
"Судовите сега мора да бидат 
многу ефикасни во својата 
работа, да ги преземат сите 
потребни мерки и да ги каз-
нат оние кои ги предизвикале 
инцидентите. Но, треба да се 
дејствува и превентивно". 

Дали овие изборни ин ци-
денти ќе го одложат поче то кот 
на преговорите за зачле нува-
ње во ЕУ на неодредено вре ме? 

Проф. д-р Ѓорѓи Тоновски, 
декан на Факултетот за прав-

ни и политички науки од Ев-
ропскиот универзитет во Скоп-
је, вели: 

"Сите случу ва ња кои ги 
имаме овие де но ви, за жал, 
упатуваат на заклу чок дека 
насилството како да станува 
составен дел од ко лоритот 
на изборниот про цес во Ма-
кедонија. Тоа пока жува мно-
гу голема доза на макија ве-
лизам во македон ската поли-
тика, дека трката по поли тич-
ки функции доби ва такви раз-
мери што не се избираат 
средства, па во крај на линија 
се случуваат и крвави прес-
метки меѓу поли тичките про-
тивници, што не е многу 
блиску до она што значи ев-
ропски стандард во одне су-
вањето на изборните про-
цеси. Значи, кај нас избор-
ните процеси сè уште немаат 
добиено димензија на нор-
мална политичка активност 
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та за политички функции е 
понагласена таму и од кои 
при чини. Мислам дека ЕУ би 
можела со поголем анга ж-
ман, не само декларативно, 
да ни помогне да се органи-
зираат избориве така како 
што треба. Нагласувам дека 
не е пресудно само одне су-
вањето кое се граничи со от-

ворено непријателство. Сè 
повеќе имам впечаток дека 
Македонија се извлекува од 
состојба која може да се на-
ре че 'земја во која лесно се 
владее и се управува со лу-
ѓето'". 

АКТИВНА ДРЖАВНА 
ВЛАСТ

Во однос на улогата на су-
довите, тој потенцира: "Не е 
само улогата на судовите, сè 
уште во Македонија има кон-
ституирана државна власт. 
Значи, таа државна власт мо-
ра да функционира без раз-
лика што претставниците 
или партиите кои се во неа 
се учесници во избирачкиот 
процес. Сè до оној момент 
додека не се прогласат нова 
влада, нови состави на ин сти-
туциите, таа државна власт 
мора да функционира. Многу 
е деликатно прашањето на 
ефикасност на државната 
власт, па и на судството во 
спречувањето на  инциден-
тите, односно во казнува ње-
то на оние кои ги предиз ви-
куваат. Јас не би го поставил 
само прашањето на суд ство-
то, ефикасноста е во сите по-
ри на управувањето, однос-
но на извршувањето на она 
што е производ на волјата на 
народните маси. Доколку се 
успее во овој период да се 
интервенира како што треба, 
мислам дека е поголема мож-
носта на денот на изборите 
да нема толкав број инци ден-
ти. Да не заборавиме дека 
луѓе од  државната власт, од 

јавната администрација, оние 
кои се најповикани да го одр-
жуваат редот и да го обез-
бедуваат нормалното функ-
цио нирање на политич киот 
живот, се токму во из борните 
одбори. Значи, во ниедна 
ситуација државната власт 
не можеме да ја оста виме 
настрана од одговор носта, 

која е во врска со из борните 
процеси".

Основно прашање е дали 
досега воопшто сме имале 
регуларни избори. Пред не-
колку дена господинот Џа-
фери јавно ја стави под знак 
прашалник регуларноста на 
претседателските избори...

Тоновски вели: "Во изми-

натава деценија ипол Маке-
донија минуваше низ сите 
Сцили и Харибди на тран зи-
ционите процеси кои ги зафа-
тија земјите на Југоисточна 
Европа. Транзицијата е многу 
сложен процес, кој го зафати 
целото општествено ткиво 
на Македонија, почнувајќи 
од стопанскиот систем па сè 

до учењето и интернали зи-
рањето на принципите на 
парламентарната демо кра-
тија. Тоа беше тежок период 
за сите граѓани на  Маке до-
нија, без оглед на етничката 
или конфесионалната при-
пад ност. Овие почетни че ко-
ри на демократијата особено 
се чувствуваа во сферата на 
изборниот процес, бидејки 
граѓаните го немаа искус тво-
то на целосно реализирање 
на правото на глас. Имаше 
многу лутање и неснаоѓање 
и тоа во двата суштински ас-
пекта. Прво, изборната ре-
гулатива беше некомплетна 
и неконзистентна со европ-
ските стандарди, а искуствата 
во реализирањето на избор-
ните активности беа многу 
мали. Тоа создаде можности 
за појава на бројни не ре гу-
ларности, злоупотреби и ма-
нипулации со изборниот 
процес во сите досегашни 
изборни циклуси. Второ, не-
упатеноста на граѓаните во 
тајните и големината на из-
борите беше погодна почва 
за недемократско третирање 
на нивното право на глас од 
страна на политичките суб-
јекти и на локално и на пар-
ламентарно ниво. Тешко е да 
се каже во која мера досе гаш-
ните избори во себе содр же-
ле димензија на нерегу лар-
ност, меѓутоа оценките на 
меѓународните набљудувачи 
и на домашните политички 
аналитичари за нивната ре-
гуларност се во голема мера 
неповолни. Со тоа се фрла и 
сенка врз историската леги-

Иако во државава постојат закони и правила нив никој 
не ги почитува, напротив секој за свои цели по секоја цена 
ги злоупотребува, но и ретко кој бил казнет за зло упо тре-
бата. 

"Очигледно е дека секој политички субјект кој учествува 
во натпреварот за позициите во власта сака да ги користи 
сите легални и нелегални средства за да освои што по го-
лем број гласови. Каков е соодносот меѓу легалните и не-
легалните средства зависи од квалитетот на изградената 
регулатива на изборниот процес. За жал, оваа изборна ре-
гулатива сè уште е далеку од тоа да биде квалификувана 
како европска. Факт е дека политичките субјекти во РМ ги 
користат сите слабости, пропусти и недоречености на овој 
план. Исто така, на ниските оценки за нерегуларност на из-
борите им погодуваат и неефикасните и ненавремени 
реагирања подеднакво и на државната и на судската власт. 
Сè уште немаме цврсти докази дека ваквата практика ќе се 
измени и во време на овие избори. Всушност, веќе се 
случуваат несакани и непријатни инциденти по различни 
изборни штабови и на други места кои се поврзани со 
изборите. Се плашам дека на овој начин патот кон ЕУ за 
нас сè повеќе се оддалечува. Во крајна линија, ЕУ сепак се 
темели на принципи и стандарди на западната циви лиза-
циска традиција. А горенаведените настани во нашите из-
бирачки места не соодветствуваат со оваа традиција", 
смета Ѓорѓи Тоновски.      

ТЕПАЧКА МЕЃУ ДУИ И ДПА ВО РАШЧЕ
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тимност на 'демократските' 
власти во Македонија во пе-
риодот по падот на Бер лин-
скиот ѕид. Она што особено 
треба да нè загрижува и што 
бара цивилизиран пристап 
кон проблемот е и големата 
доза насилство, кое по пра-
вило ги следи сите избори во 
државава. Уште пострашно е 
сознанието дека кај голем 
дел од граѓаните се создава 
накарадно мислење дека на-
силството и нерегуларноста 
се составен и нормално оче-
куван елемент од изборниот 
колорит. Доколку ваквото ми-
слење стане доминантно, то-
гаш и демократијата и из-
борите како индикатор на 
демократското ниво во Ма-
кедонија се доведуваат во 
прашање и повторно стоиме 
пред опасноста на превласт 
на авторитарните тенденции 
во земјава".  

За однесувањето на по-
литичките партии во овие 15 
години независност, со по се-
бен осврт на сегашнава кам -
пања за парламентарните из-
бори деканот Тоновски кон -
статира: "И политичките пар-
тии, како и граѓаните на Ма-
кедонија, политички со зре-
ваа во периодот на тран зи ци-
ја и сопственото по стое ње. 
Веднаш да кажам дека тие 
немаа можности да учат од 
поранешни 'домицилни' тра-
диции, бидејќи еднопар тиз-
мот на поранешната ју-фе де-
рација сепак почиваше врз 
комунистичката поли тичко 
партиска парадигма. Пет на-
есет години се кус пе риод за 
целосно демократско созре-
вање на политичките партии 
во Македонија. Тоа на сво-
еви ден начин се од разува и 
врз нивното од не сување на 
изборите и во практи цира-

њето на власта. Се надевам 
дека канди да ту рата за член-
ство во ЕУ ќе ги натера по-
литичките партии, нивните 
лидери и поли тич ката елита 
во државава да постават по-
инакви основи на дејству ва-
ње, консти туи рање и струк-
турирање на политичките 
па ртии во на сока на придржу-
вање кон уставните опре-
делби за не за висност и су ве-
реност на др жавата и за неј-
зино инте гри рање во евро-
атлантските ст руктури. Вак-
вата насоченост нужно ќе го 
отвори и пра шањето на мул-
тинацио нал ното членство во 
сите по ли тички партии на ма-
ке дон скиот простор". 

Македонија сè уште не мо-
же да се справи со ко руп ци-
јата на изборниот процес. Ре-
чиси 90 проценти од ак тив-
ностите на политичките пар-
тии се финансираат ано ним-
но. Одредени партии вло жу-
ваат енормни износи во свое-
то претставување пред елек-
торатот. Како ќе се утвр ди и 
ќе се санкционира зло упо-
требата на финансис ките 
средства во изборната кам-
пања?

"Евидентно е дека во РМ 
политичките партии не се 
раз ликуваат само според 
бројноста на членството и 
количеството моќ, туку и спо-
ред финансиската состојба. 
Обична анализа ќе покаже 
дека е очигледен расчекорот 
меѓу легално презентираната 
финансиска состојба и реал-
ните средства кои се трошат 
во кампањата. Станува очи-
гледно дека тука има над ми-
нување на дозволените фи-
нансии. Тоа може да се кон-
тролира само преку соод-
ветни законски решенија. 
Мислам дека на овој план ин-

тензивно се размислува и 
работи, но би го посочил про-
блемот меѓу нормативното и 
реалното, кој важи и на овој 
план. Тоа значи дека покрај 
законската регулатива на 
овој план соодветна одго-
ворност имаат актуелната др-
жавна власт и судските ор-
гани. Би напомнал дека зло-
упо требата со финансиски 
средства во партиските кам-
пањи не е ексклузивитет са-
мо во македонската прак-
тика. Тоа се случува кај сите 
големи партии во светот, што 
завлегува и во сферата на ор-
ганизираниот крими на литет. 
Сведоци сме на бројни скан-

дали кои се појавуваат на 
св ет ската политичка сце на, 
на пример, во Германија, со 
име то на Хелмут Кол", ве ли 
То новски.

Со оглед на сè она што ни 
се случуваше во демо крат-
ските процеси во државава, 
за прогнозите за наше зачле-
нување во ЕУ и во НАТО, ако 
се има предвид дека овие из-
бори ќе бидат битна оценка 
за нашето вреднување, тој 
коментира:

"Сепак сум скептичен дека 
само квалитетот на овие из-
бори е пресуден за нашиот 
прием во ЕУ и во НАТО. Тоа 
сигурно е значајно прашање, 
бидејќи  упатува на степенот 
на развој на демократијата 
во Македонија и почитува-
њето на човековите права и 
слободи. Но, за наше зачле-
нување во ЕУ и во НАТО по-
требна е комплетна промена 
на Македонија во сите неј зи-
ни сфери на живеење и ра-
ботење, од сферата на биз ни-
сот и инфраструктурата до 
сферата на менталната ма-
три ца и на начинот на раз-
мислување на граѓаните во 
Македонија. Во ЕУ може да 
се зачлени само европска 
Ма кедонија". 

ЕУ И НАТО МОЖАТ ДА НИ БИДАТ САМО АПСТРАКТНИ ИМЕНКИ


